VIII. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM		

2016. ÁPRILIS 6.

Az Oktatási és Kulturális Közlöny 2016. évi 6. számának tartalmából:
– 
az emberi erőforrások miniszterének határozata a 2017. évre vonatkozó pedagógus minősítési
keretszámról,
– 
a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter pályázati felhívása az irányítása alá tartozó
szakképzési centrumok főigazgatói és gazdasági főigazgató-helyettesi munkakörének betöltésére,
– szakképzési centrum tagintézmény-vezetői beosztásának betöltéséről szóló pályázati felhívások,
– 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő köznevelési intézmények
intézményvezetői pályázatai.
A változó igényeknek megfelelően megújult formában, 2014-től már kizárólag elektronikus felületen,
jelentős mértékben csökkentett éves előfizetői díj mellett megjelentetett Oktatási és Kulturális Közlöny
hiteles publikációs forrásként biztosítja az ágazatra vonatkozó információkat. Az elektronikus kiadással
lehetővé vált az adott közlönyszámban, illetve az évfolyam számaiban az egyéni szempontok szerint
történő keresés és válogatás, a tárgyszavak alapján történő találati szűkítés.

695

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 6. szám

Oldalszám

Szociális

Felnőttképzés

Kultúra

Köznevelés

Felsőoktatás

Tartalomjegyzék

Jogszabályok
·

·

·

21/2016. (II. 15.) Korm. rendelet a Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma
létrehozását célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról szóló 228/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet módosításáról

697

7/2016. (II. 9.) FM rendelet az európai közösségi jog hatálya alá tartozó állatorvosi oklevelek elismeréséről
szóló 37/2008. (III. 27.) FVM rendelet és a sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási
Rendszeréről szóló 83/2015. (XII. 16.) FM rendelet módosításáról

699

7/2016. (II. 15.) MvM rendelet az államtudományi képzési terület alap- és mesterképzési szakjainak
meghatározásáról és azok képzési és kimeneti követelményeiről

702

Határozatok
·

39/2016. (II. 15.) KE határozat egyetemi tanári kinevezésről

873

·

40/2016. (II. 15.) KE határozat egyetemi tanári kinevezésről

874

1034/2016. (II. 9.) Korm. határozat a Modern Városok Program keretében a kulturális intézmények működtetése
érdekében Pécs Megyei Jogú Város részére történő töblettámogatás biztosításáról

875

1035/2016. (II. 9.) Korm. határozat a Modern Városok Program részeként megvalósuló Pécsi Tudományegyetem
idegen nyelvű képzései bővítéséhez kapcsolódó kapacitás fejlesztéséhez, valamint a kutatás-fejlesztési
potenciáljának fejlesztéséhez szükséges források biztosításáról

876

20/2016. (II. 15.) ME határozat főiskolai tanárok kinevezéséről

877

·

·

·

Közlemények
Álláspályázatok
·

·

Pályázati felhívás felsőoktatási intézmény vezetői, oktatói és egyéb álláshelyének betöltésére

878

·

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére

894

Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére

952

·

A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter pályázati felhívása az irányítása alá tartozó szakképzési
centrumok főigazgatói és gazdasági főigazgató-helyettesi munkakörének betöltésére

955

·

Szakképzési centrum tagintézmény-vezetői beosztásának betöltéséről szóló pályázati felhívások

963

·

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő köznevelési intézmények intézményvezetői
pályázatai

·

1523

Értesítések
·
·

Az emberi erőforrások miniszterének határozata a 2017. évre vonatkozó pedagógus minősítési keretszámról

2012

A Szolnoki Főiskola közleménye oklevél érvénytelenítéséről

2014

Oldalszám

Szociális

Felnőttképzés

Kultúra

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 6. szám

Köznevelés

Felsőoktatás

696

A közlöny zárása után érkezett közlemények, pályázati felhívások
Közlemények
Álláspályázatok
·

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére

2015

·

Pályázati felhívás pedagógus- és egyéb álláshely betöltésére

2029

697

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 6. szám

Jogszabályok

A Kormány 21/2016. (II. 15.) Korm. rendelete
a Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma létrehozását célzó beruházással
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 228/2015. (VIII. 7.)
Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 5., 6., 17. és
24. pontjában,
a 2. §, a 4. § és az 1. melléklet tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), e) és f ) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §		
A Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma létrehozását célzó beruházással
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 228/2015. (VIII. 7.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A. § (1) Az 1. § szerinti építésügyi hatósági eljárásokban – a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével –
a Budapest X. kerület 38920 helyrajzi számú ingatlant rendezettnek kell tekinteni abban az esetben is, ha
a telekalakítás, illetve a telekhatár-rendezés a kerületi szabályozási terv szerint még nem történt meg.
(2) A használatbavételi engedély kiadásának feltétele az (1) bekezdésben megjelölt ingatlan tekintetében a kerületi
szabályozási tervben előírt telekhatár-rendezés végrehajtása, valamint annak az ingatlan-nyilvántartásba történő
bejegyzése.”
2. §		
Az R. 3. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az 1. § szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hirdetményi úton történő közlés esetén a döntés közlésének
napja a hirdetmény kifüggesztését követő nap.”
3. §		
Az R. a következő 6. §-sal egészül ki:
„6. § E rendeletnek a Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma megvalósításával
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok
kijelöléséről szóló 228/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet módosításáról szóló 21/2016. (II. 15.) Korm. rendelettel
(a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is
alkalmazni kell.”
4. §		
Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 21/2016. (II. 15.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 228/2015. (VII. 7.) Korm. rendelethez
Az 1. §-ban foglalt beruházással összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági eljárások:
1.
környezetvédelmi hatósági eljárások,
2.
természetvédelmi hatósági eljárások,
3.
építésügyi hatósági eljárások,
4.
építésfelügyeleti hatósági eljárások,
5.
területrendezési hatósági eljárások,
6.
örökségvédelmi hatósági eljárások,
7.
vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások,
8.
tűzvédelmi hatósági eljárások,
9.
katasztrófavédelmi hatósági eljárások,
10.
útügyi hatósági eljárások,
11.
az ágazati jogszabály alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalok műszaki biztonsági hatósági feladat- és
hatáskörébe tartozó sajátos építményfajták építésügyi hatósági engedélyezési eljárásai,
12.
műszaki biztonsági engedélyezési eljárások,
13.
hírközlési hatósági eljárások,
14.
telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
15.
ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
16.
földmérési hatósági eljárások,
17.
talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
18.
élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági eljárások,
19.
közegészségügyi hatósági eljárások,
20.
azok a további hatósági engedélyezési eljárások, melyek az 1. § szerinti beruházás megvalósításához és
használatbavételéhez (üzemeltetéséhez, működéséhez) közvetlenül szükségesek,
21.
az 1–20. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.”
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A földművelésügyi miniszter 7/2016. (II. 9.) FM rendelete
az európai közösségi jog hatálya alá tartozó állatorvosi oklevelek elismeréséről szóló 37/2008. (III. 27.)
FVM rendelet és a sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló
83/2015. (XII. 16.) FM rendelet módosításáról
Az 1. alcím tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (3) bekezdés
b) pontjában,
a 2. alcím tekintetében az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdés a) pontjának 9. alpontjában, valamint
az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 18. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. és
2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az európai közösségi jog hatálya alá tartozó állatorvosi oklevelek elismeréséről szóló
37/2008. (III. 27.) FVM rendelet módosítása
1. §

(1) Az európai közösségi jog hatálya alá tartozó állatorvosi oklevelek elismeréséről szóló 37/2008. (III. 27.) FVM rendelet
(a továbbiakban: R.) 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az állatorvosi képzés összesen legalább ötéves, teljes idejű, elméleti és gyakorlati – legalább a 2. számú
mellékletben leírt tanulmányi programot tartalmazó, az ezzel egyenértékű ECTS-kreditek számával is
meghatározható – tanulmányokból áll. Az állatorvosi képzésre egyetemen vagy egyetemivel egyenértékű
szintűként elismert képzést adó, illetve egyetem felügyelete alatt álló felsőoktatási intézményben kerül sor.”
(2) Az R. 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az állatorvosi képzésnek biztosítania kell, hogy az érintett személy megszerezte a következő ismereteket és
készségeket:
a) az állatorvosi tevékenység alapját képező tudományok, valamint az e tevékenységre vonatkozó uniós jog
megfelelő ismerete;
b) megfelelő ismeretek az állatok felépítéséről és életfunkcióiról, viselkedéséről és élettani szükségleteiről, valamint
a tenyésztésükhöz, takarmányozásukhoz, jólétükhöz, szaporodásukhoz és higiéniájukhoz általában szükséges
készségekről és képességekről;
c) az állatok betegségeinek – akár egyedi, akár csoportos – megelőzéséhez, diagnózisához és kezeléséhez szükséges
klinikai, epidemiológiai és analitikai készségek és képességek, ideértve az anesztéziát, az aszeptikus sebészetet és
a fájdalommentes leölést, valamint az emberekre átterjedő betegségekre vonatkozó speciális ismereteket is;
d) a preventív gyógyászathoz szükséges megfelelő ismeretek, készségek és képességek, ideértve a vizsgálatokhoz
és az igazolások kiállításához szükséges képességeket is;
e) megfelelő ismeretek az állati takarmányok és az emberi fogyasztásra szánt, állati eredetű élelmiszerek
előállításával, gyártásával és forgalomba hozatalával kapcsolatos higiéniáról és technológiákról, ideértve az ezzel
kapcsolatos jó gyakorlatok megértéséhez és elmagyarázásához szükséges készségeket és képességeket is;
f ) az állatgyógyászati készítmények felelős és körültekintő használatához szükséges ismeretek, készségek és
képességek az állatok kezelése, az élelmiszerlánc biztonságának biztosítása, valamint a környezet védelme
érdekében.”

2. §		
Az R. 2. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
3. §		
Az R.
a)
2. § (1) bekezdésében az „A Magyar Köztársaság területén” szövegrész helyébe a „Magyarországon” szöveg,
b)
6. § (1) bekezdésében a „nappali tagozatos” szövegrész helyébe a „teljes idejű” szöveg
lép.

2. A sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló
83/2015. (XII. 16.) FM rendelet módosítása
4. §		
A sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 83/2015. (XII. 16.)
FM rendelet 28. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A 2. § (2) bekezdése 2016. február 15-én lép hatályba.”
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3. Záró rendelkezések
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
6. §		
Ez a rendelet a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv és a belső piaci információs rendszer
keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet) módosításáról szóló,
2013. november 20-i 2013/55/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
		

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

		

földművelésügyi miniszter

1. melléklet a 7/2016. (II. 9.) FM rendelethez
„2. számú melléklet a 37/2008. (III. 27.) FVM rendelethez

Az elismerési hatóság által az elismerési eljárás során feltételként vizsgált képzési
minimumkövetelmények
A. 		
1.
2.
3.
4.
5.
B. 		
1.

Alaptantárgyak:
Fizika
Kémia
Állatélettan
Növényélettan
Biomatematika
Szaktantárgyak:
Alaptudományok:
1.1. anatómia (beleértve a szövettant és a fejlődéstant)
1.2. élettan
1.3. biokémia
1.4. genetika
1.5. gyógyszertan
1.6. gyógyszerészet
1.7. toxikológia
1.8. mikrobiológia
1.9. immunológia
1.10. járványtan
1.11. szakmai etika
2. Klinikai tudományok:
2.1. szülészet
2.2. kórbonctan
2.3. parazitológia
2.4. belgyógyászat és sebészet (beleértve az aneszteziológiát is)
2.5. klinikai előadások a különböző háziállatokról, és más állatfajokról
2.6. megelőző gyógyászat
2.7. radiológia
2.8. szaporodásbiológia és szaporodásbiológiai rendellenességek
2.9. állatorvosi járványtan és közegészségügy
2.10. állatorvosi igazgatástan és igazságügyi állatorvostan
2.11. terapeutika
2.12. propaedeutika
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3. Állattartás:
3.1. állattartás
3.2. takarmányozástan
3.3. mezőgazdaságtan
3.4. agrárgazdaságtan
3.5. állattenyésztés
3.6. állatorvosi higiénia (állathigiénia)
3.7. állatetológia és -védelem
4. Élelmiszerhigiénia:
4.1. állati takarmányok vagy állati eredetű élelmiszerek vizsgálata és ellenőrzése
4.2. élelmiszerhigiénia és -technológia
4.3. gyakorlati munka (beleértve a vágóhidakon és az élelmiszer-feldolgozó helyeken végzett gyakorlati munkát)”

702

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 6. szám

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 7/2016. (II. 15.) MvM rendelete
az államtudományi képzési terület alap- és mesterképzési szakjainak meghatározásáról és azok képzési és
kimeneti követelményeiről
A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi
CXXXII. törvény 44. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel,
77. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel, továbbá 79. § 1. pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. §		
Az államtudományi képzési területen megszerezhető végzettségi szinteket leíró általános (nem szakspecifikus)
jellemzőket (kompetenciákat) az 1. melléklet határozza meg.
2. §		
Az államtudományi képzési terület alapképzési szakjait, az e szakokon szerezhető szakképzettségeket, valamint
e szakok képzési és kimeneti követelményeit a 2. melléklet határozza meg.
3. §		
Az államtudományi képzési terület mesterképzési szakjait, az e szakokon szerezhető szakképzettségeket, valamint
e szakok képzési és kimeneti követelményeit a 3. melléklet határozza meg.
4. §		
A 2. és 3. mellékletben szabályozott szakokon szerezhető szakképzettségek a Magyar Képesítési Keretrendszer
(a továbbiakban: MKKR) szintjeire besorolt képesítések, megfeleltetve az Európai Képesítési Keretrendszer
(a továbbiakban: EKKR) szintjeivel. A besorolást a 2. és a 3. melléklet tartalmazza.
5. §		
A 2. és a 3. mellékletben meghatározott alap- és mesterképzési szakokon az elsajátítandó szakmai kompetenciák
részét képezi az informatikai írástudás (személyi számítógép, operációs rendszer, szövegszerkesztő, táblázatkezelő,
internet és az elektronikus levelezés használatával kapcsolatos ismeretek), továbbá az egészségfejlesztési
alapismeretek, amelyek magukban foglalják a környezet-, baleset- és fogyasztóvédelem alapismereteit is.
6. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő tizenötödik napon lép
hatályba.
(2) A 11. § (2) bekezdése 2017. szeptember 1-jén lép hatályba.
(3) A 8. §, a 9. § és a 10. § 2017. november 1-jén lép hatályba.

7. §

(1) A 2. és 3. mellékletben foglalt követelményeket felmenő rendszerben – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel –
először a 2016/2017. tanévben tanulmányaikat megkezdő hallgatókra kell alkalmazni.
(2) A polgári nemzetbiztonsági alapképzési szak, valamint az államtudományi, a kriminalisztika és a polgári
nemzetbiztonsági mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeit először a 2017/2018. tanévben
tanulmányaikat megkezdő hallgatókra kell alkalmazni.
(3) A 3. melléklet „4. International Public Service Relations mesterképzési szak” alcím 11. pontját első alkalommal
a tanulmányaikat a 2015/2016. tanév keresztfélévétől megkezdőkre kell alkalmazni.
(4) A 4. mellékletben meghatározott képzési és kimeneti követelményeket a 2013/2014. tanévben tanulmányaikat
megkezdő hallgatókra kell alkalmazni, azzal, hogy a katasztrófavédelem alapképzési szak tekintetében
a 2014/2015. tanévben tanulmányaikat megkezdőkre irányadó idegennyelvi követelményt kell alkalmazni,
amennyiben az a hallgatóra nézve kedvezőbb.
(5) A 2013/2014. tanévben tanulmányaikat megkezdő hallgatók által, az e rendelet hatálybalépéséig biztonság- és
védelempolitikai, nemzetbiztonsági, katonai vezetői, katonai műveleti logisztika, katonai üzemeltetés és rendészeti
vezető mesterképzési szakon megszerzett oklevelet a 4. melléklet szerinti képzési és kimeneti követelmények
alapján kiadott oklevélnek kell tekinteni.

8. §		
A 2. melléklet „1. Közigazgatás-szervező alapképzési szak” alcím 2017. november 1-jétől hatályos 10. pontját,
valamint 3. melléklet „2. Közigazgatási mesterképzési szak” alcím 2017. november 1-jétől hatályos 11. pontját először
a 2018/2019. tanévben tanulmányaikat megkezdő hallgatókra kell alkalmazni.
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9. §		
A 2. melléklet „1. Közigazgatás-szervező alapképzési szak” alcím 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. Idegennyelvi követelmények:
Az általános igazgatási szakirányon az alapfokozat megszerzéséhez az Európai Unió valamely hivatalos idegen
nyelvén egy államilag elismert, legalább középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal
egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy okirat megszerzése szükséges. A nemzetközi közigazgatási szakirányon
az alapfokozat megszerzéséhez legalább középfokú (B2) komplex típusú közigazgatási szaknyelvi nyelvvizsgabizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat szükséges.”
10. §		
A 3. melléklet „2. Közigazgatási mesterképzési szak” alcím 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. Idegennyelvi követelmények:
A közigazgatás-tudományi szakirányon, valamint a közigazgatási vezető szakirányon a mesterfokozat
megszerzéséhez államilag elismert, legalább középfokú (B2) komplex típusú közigazgatási szaknyelvi nyelvvizsgabizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat szükséges. Az európai és nemzetközi közigazgatási szakirányon
a mesterfokozat megszerzéséhez felsőfokú (C1) komplex közigazgatási szaknyelvi nyelvvizsga-bizonyítvány vagy
azzal egyenértékű okirat szükséges.”
11. §

(1) Hatályát veszti a közigazgatási, a rendészeti, a katonai, a nemzetbiztonsági, valamint a nemzetközi és európai
közszolgálati felsőoktatás alap- és mesterképzési szakjainak meghatározásáról, e szakok képzési és kimeneti
követelményeiről, valamint az alapképzés képzési ágairól szóló 1/2015. (I. 14.) MvM rendelet.
(2) Hatályát veszti
a)
a 2. melléklet „5. NEMZETBIZTONSÁGI ALAPKÉPZÉSI SZAK” alcím 2. pontjában, valamint 3. melléklet
„9. NEMZETBIZTONSÁGI MESTERKÉPZÉSI SZAK” alcím 2. pontjában a „– választható specializációk: katonai
nemzetbiztonsági, polgári nemzetbiztonsági (Military National Security Specialisation, Civilian National
Security Specialisation)” szövegrész; valamint
b)
a 3. melléklet „9. NEMZETBIZTONSÁGI MESTERKÉPZÉSI SZAK” alcím 9.3. alpontjában a „– választható
specializációk: katonai nemzetbiztonsági, polgári nemzetbiztonsági;” szövegrész.
		

Lázár János s. k.,

		

Miniszterelnökséget vezető miniszter
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1. melléklet a 7/2016. (II. 15.) MvM rendelethez

A VÉGZETTSÉGI SZINTEKET LEÍRÓ ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK, KOMPETENCIÁK
1. Az alapképzésben szerezhető végzettségi szint jellemzői
Alapképzésben alapfokozatot az szerezhet, aki
a) a képzés során az ismereteket illetően bizonyította, hogy
- a képzési területéhez tartozó ismereteket elsajátította és olyan ismereteket szerzett,
amelyek alapján az adott és más képzési területen folyó mesterképzésbe léphet;
- képes a választott, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási,
rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: NKE tv.)
3. §-ában meghatározott felsőoktatási terület összefüggésein kívül eső alapfogalmak és
alapelvek önálló elsajátítására, alkalmazására és egy adott munkakörben való felhasználására;
- ismeri a tanulmányi területre érvényes ismeretszerzés módjait, a legfontosabb
ismeretszerzési forrásokat;
- képes eldönteni, hogy egy adott problémát milyen megközelítésben lehet megoldani, és
ez adott esetben milyen mértékben alkalmas a probléma sikeres megoldására;
b) ismereteit illetően alkalmas
- szakképzettségének megfelelő munkakör ellátására;
- az információk kritikus elemzésére és sokoldalú feldolgozására;
- idegen nyelven és az informatika legújabb eszközeivel is hatékonyan kommunikálni, és az
információkat, érveket és elemzéseket különböző nézőpontok szerint bemutatni;
- az NKE tv. 3. §-ában meghatározott felsőoktatási területen belül elsajátított
problémamegoldó technikák hatékony alkalmazására;
- önálló továbbtanulással vagy szervezett továbbképzések segítségével meglévő készségei
fejlesztésére és olyan új kompetenciák elsajátítására, amelyek segítségével alkalmassá válhat
egy szervezeten belül felelősségteljes munkakör vállalására;
- a tanulást illetően képes összefüggő szöveg, valamint vizuális jelekkel, tipográfiai
eszközökkel, ikonokkal tagolt szövegek, táblázatok, adatsorok, „vizuális szövegek” (mozgó-,
állóképek, térképek, diagramok stb.) megértésére, értelmezésére;
- saját tanulási folyamatainak hatékony megszervezésére;
- a legkülönbözőbb tanulási források felhasználására;
c) a szakmai attitűdök és magatartás terén rendelkezik
- olyan személyes tulajdonságokkal és együttműködési készséggel, amelyek a személyes
felelősséget és az egyéni döntéshozatalt is megkövetelő munkakörökhöz szükségesek;
- minőségtudattal és sikerorientáltsággal;
- saját tevékenysége kritikus értékelésének képességével;
- értékek kialakítására és megtartására törekvő céltudatos magatartással.

1
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2. A mesterképzésben szerezhető végzettségi szint jellemzői
Mesterképzésben mesterfokozatot az szerezhet, aki
a) a képzés során az ismereteket illetően bizonyította, hogy
- felkészült tanulmányi területén az ismeretek rendszerezett megértésére és elsajátítására,
illetve a tudományterületről vagy a megszerzett tapasztalatból származó információk,
felmerülő új problémák, új jelenségek kritikus feldolgozására;
- ismeri saját kutatásaihoz vagy tudományos munkájához szükséges, széles körben
alkalmazható problémamegoldó technikákat;
- eredeti látás- és gondolkodásmóddal és megfelelő absztrakcióval rendelkezik a
tudományág mélyebb összefüggéseinek megértésében, a megszerzett tudás alkalmazásában
és gyakorlati hasznosíthatóságában, valamint a problémamegoldó technikák
felhasználásában;
- képes a tudományágában a tudományos kutatások és a különböző módszerek
értékelésére, önálló kritika megfogalmazására és szükség esetén alternatív megoldások
felvetésére;
b) ismereteit illetően alkalmas
- rendszerszerűen és kreatívan új és összetett témakörökkel foglalkozni, helytálló bírálatot
vagy véleményt megfogalmazni, döntést hozni, és az ebből adódó következtetéseket levonni
és közérthetően bemutatni;
- a megoldandó problémák megértésére, önálló megoldására és eredeti ötletek felvetésére;
- szakmailag magas szinten önállóan megtervezni és végrehajtani feladatokat;
- a képzési terület belső törvényszerűségeinek mélyebb megismerésére és önművelésre;
- az egyéni tudás, ismeret elmélyítésére, bővítésére;
c) a szakmai attitűdök és magatartás terén rendelkezik
- a munkakörhöz szükséges olyan tulajdonságokkal, amelyek alapján képes
együttműködésre, kezdeményezésre és személyes felelősségvállalásra, döntéshozatalra,
szakmai önképzésre;
- saját tevékenysége kritikus értékelésének képességével;
- értékek kialakítására és megtartására törekvő céltudatos magatartással.
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AZ ALAPKÉPZÉSI SZAKOK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

1. KÖZIGAZGATÁS-SZERVEZŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK
1. Az alapképzési szak megnevezése: közigazgatás-szervező (Public Administration Manager)
2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA)
- választható szakirányok:
a) általános igazgatási;
b) nemzetközi közigazgatási;
- választható szakirányok angolul:
a) General Administration;
b) International Public Administration;
- szakképzettség:
a) közigazgatás-szervező, általános igazgatási szakirányon;
b) közigazgatás-szervező, nemzetközi közigazgatási szakirányon;
- szakképzettség angolul:
a) Public Administration Manager with Specialisation in General Administration;
b) Public Administration Manager with Specialisation in International Public Administration.
3. Képzési terület: államtudományi
4. Az NKE tv. 3. §-ában meghatározott felsőoktatási terület: államtudományi és közigazgatási
5. A képzési idő félévekben: 6 félév
6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit
6.1. Az NKE tv. 3. §-ában meghatározott felsőoktatási területen belüli közös képzési szakasz
minimális kreditértéke: 30 kredit
6.2. A differenciált szakmai ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 30 kredit
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit
6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 10 kredit
6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 50 kredit
6.6. Intézményen kívüli gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: 10 kredit
7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan közigazgatás-szervező képesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik
elhivatottsággal és tudatosan készülnek a közszolgálati tisztviselői életpályára, illetve a
közszolgálaton belüli karrierjük fejlesztésére.
7.1. A közigazgatás-szervező képes az állami működés valamennyi területén, különösen a
közigazgatásban
- hivatástudattal szolgálni a közjót és a közérdeket,
- közigazgatási stratégiák értelmezésére és érvényesítésére,
- a hatósági jogalkalmazásra és jogérvényesítésre,
6
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- közigazgatási feladat-ellátás szervezésére és végrehajtására,
- közigazgatási folyamatok szervezésére és továbbfejlesztésére,
- alkalmazkodni a közigazgatási karrier utak, munkakörcsaládok követelményeihez,
- az alapvető államháztartási (így különösen a költségvetés-tervezési, gazdálkodási, pénzügyi)
feladatokban történő részvételre,
- szervezetszabályozási feladat ellátására,
- szervezetirányítási, felügyeleti és ellenőrzési tevékenység végzésére,
- személyzetigazgatási és személyzeti politikai feladatokban történő közreműködésre,
- közszolgálati nemzetközi kapcsolatban történő feladatellátására,
- hatékony közszolgálati kommunikációra, valamint
- a „közös közszolgálati ismeretek” elsajátításával ismeri és érti a rendészeti, katonai és
nemzetbiztonsági szakterületek felépítését, szabályozását, működését.
7.2. A képzés a közszféra számára olyan szakembereket biztosít, akik
- a közigazgatás alkotmányos meghatározottságának és a kor követelményeinek megfelelő
tudással és megfelelő színvonalú műveltséggel rendelkeznek, amely a közigazgatás működésének
megértésén keresztül nemcsak képessé, hanem méltóvá teszi őket a haza és a közérdek
szolgálatára,
- gyakorlatorientált ismereteket szereztek, amelyek birtokában képesek az adminisztráció bármely
szakterületén az adott terület specialitásaihoz alkalmazkodva rövid időn belül hatékony munkát
végezni,
- elméleti, tudományos alapozó (pl. államelmélet, államtudományi, alkotmányjogi,
államszervezeti) ismeretek birtokában vannak, amelyek lehetővé teszik számukra a közigazgatástudományi mestertanulmányok folytatását, valamint hosszabb távon és tudományos érdeklődés
esetén a doktori tanulmányok megkezdését,
- felsőfokú szakmai alapismereteket szereznek, amelyekre építve képesek eredményesen részt
venni a közszolgálati továbbképzésben és így könnyen mobilizálhatók a közszektorban,
- szervezői és vezetői ismeretekkel és készségekkel rendelkeznek, amelyek segítségével
bekapcsolódhatnak a közszolgálati vezetőképzésbe.
7.3. Az alapfokozat birtokában a közigazgatás-szervezők képesek:
- érdemi munkát végezni a közhatalom gyakorlását megvalósító, valamint a közszolgáltatások
biztosításában közreműködő állami és nem állami szerveknél,
- a demokratikusan választott vezetők - közhatalom gyakorlása során hozott - döntéseinek önálló
végrehajtására, igazodva a társadalmi-gazdasági környezet változásaihoz,
- a vezetői döntések előkészítésére és a döntéshozatali eljárásban való aktív részvételre,
- az emberi erőforrás-gazdálkodással, az életpálya-tervezéssel, valamint a közszolgálatban
működtetett személyzeti rendszerekkel kapcsolatos alapvető feladatok ellátására,
- a jó állam, a jó kormányzás és a jó közigazgatás elveinek és célkitűzéseinek érvényre juttatására,
- az Alaptörvényből és az európai uniós szabályokból fakadó elvárásoknak megfelelően
együttműködni és kommunikálni a lakossággal,
- szolgáltató, ügyfélbarát magatartással a közigazgatást közelíteni a polgárokhoz.
8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök):
8.1. alapozó ismeretek: 20-40 kredit
- alkotmánytörténeti- és közigazgatás-történeti ismeretek,
- államtani alapismeretek,
- alkotmányjogi ismeretek,
7
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- társadalomelméleti és szociológiai alapismeretek,
- közgazdasági ismeretek,
- közpolitikai ismeretek,
- közpénzügyi alapismeretek,
- nemzetpolitika,
- közigazgatás-tani ismeretek,
- közigazgatás-szervezés,
- rendészetelmélet és a rendészeti eszközrendszer,
- hadelmélet és katonai műveletek,
- vezetés- és szervezéselmélet,
- általános politológiai ismeretek.
8.2. szakmai törzsanyag: 70-90 kredit
- államszervezet és a közigazgatási szervezetrendszer,
- közfeladatok és közigazgatási funkciók,
- közigazgatási földrajz, urbanisztika, önkormányzati ismeretek,
- a közigazgatás működése és általános közigazgatási jog,
- közigazgatási eljárások és hatósági eljárásjog,
- közigazgatási feladatrendszer és szakigazgatási alapismeretek,
- közszolgálati munkajog, közszolgálati életpályák és humánerőforrás-gazdálkodás,
- statisztikai ismeretek,
- polgári jogi alapismeretek,
- államháztartási, számviteli ismeretek,
- nemzetközi közjogi és európai uniós alapismeretek,
- katasztrófavédelmi ismeretek,
- közigazgatási informatika és információs rendszerismeret,
- közigazgatási büntetőjog,
- közszolgálati logisztika,
- nemzetbiztonsági tanulmányok,
- közös közszolgálati gyakorlat,
- integritás a közszolgálatban és hivatásetika, kommunikáció.
8.3. differenciált szakmai ismeretek: 30-40 kredit
a) általános igazgatási szakon:
- alapjogvédelem a közszolgálatban,
- szakigazgatási ismeretek,
- közigazgatási jogérvényesítési és jogvédelmi ismeretek (közigazgatási bíráskodás),
- e-közszolgálati ismeretek,
- emberi erőforrás gazdálkodási ismeretek,
- államháztartási ellenőrzési ismeretek,
- szociálpszichológiai ismeretek,
- támogatásszervezési (projektmenedzsment) ismeretek,
- szaknyelvi ismeretek.
b) nemzetközi közigazgatási szakirány:
- nemzetközi szervezetekre vonatkozó ismeretek,
- Európai Unió intézményrendszere és közpolitikái,
- magyar külpolitikai és külszolgálati ismeretek,
- Európai Unió jogrendszere,
8
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- külügyi igazgatási ismeretek,
- emberi és kisebbségi jogok,
- regionális tanulmányok,
- nemzetközi és európai uniós pénzügytani ismeretek,
- szaknyelvi ismeretek.
9. Szakmai gyakorlat: 10 kredit
Az oklevél megszerzésének feltétele legalább 10 hét mentorált közszolgálati szakmai gyakorlat
elvégzése.
10. Idegennyelvi követelmények:
Az általános igazgatási szakirányon az alapfokozat megszerzéséhez az Európai Unió valamely
hivatalos idegen nyelvén egy államilag elismert, legalább középfokú (B2) komplex típusú
nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy okirat megszerzése
szükséges. A nemzetközi közigazgatási szakirányon az alapfokozat megszerzéséhez az Európai Unió
valamely hivatalos idegen nyelvén egy államilag elismert, legalább középfokú (B2) komplex típusú
nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, okirat, vagy legalább
középfokú (B2) komplex típusú közigazgatási szaknyelvi nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal
egyenértékű okirat szükséges.

2. BŰNÜGYI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK
1. Az alapképzési szak megnevezése: bűnügyi igazgatási (Criminal Administration)
2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA)
- szakképzettség:
a) bűnügyi igazgatásszervező, bűnügyi nyomozó szakirányon
b) bűnügyi igazgatásszervező, bűnügyi hírszerző szakirányon
c) bűnügyi igazgatásszervező, gazdaságvédelmi nyomozó szakirányon
d) bűnügyi igazgatásszervező, pénzügyi nyomozó szakirányon
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése:
a) Crime Administration Manager in Crime Investigation
b) Crime Administration Manager in Criminal Intelligence
c) Crime Administration Manager in Economic Crime Investigaton
d) Crime Administration Manager in Finance Investigation
- választható szakirányok: bűnügyi nyomozó, bűnügyi hírszerző, gazdaságvédelmi nyomozó,
pénzügyi nyomozó (Crime Investigation, Criminal Intelligence, Economic Crime Investigaton,
Finance Investigation)
3. Képzési terület: államtudományi
4. Az NKE tv. 3. §-ában meghatározott felsőoktatási terület: rendészeti
5. A képzési idő félévekben: 6 félév
9
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6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit
6.1. Az NKE tv. 3. §-ában meghatározott felsőoktatási területen belüli közös képzési szakasz
minimális kreditértéke: 30 kredit
6.2. A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 33 kredit
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit
6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 12 kredit
6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 86 kredit
6.6. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: 7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan bűnügyi igazgatásszervezők képzése, akik alkalmasak a rendőrségi, valamint
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűnügyi szerveinél beosztotti, beosztott parancsnoki feladatok
ellátására. Ismerik a nyomozási cselekmények végrehajtásának módozatait, a titkos
információgyűjtésre vonatkozó jogi szabályozókat, képesek önállóan büntetőeljárás, valamint titkos
információgyűjtés lefolytatására. Tisztában vannak a nyomozások lefolytatásához kapcsolódó
elméleti és gyakorlati kérdésekkel, valamint az egyes bűncselekményfajták felderítése és bizonyítása
érdekében teendő intézkedésekkel, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a
képzés második ciklusban történő folytatásához.
7.1. Az alapfokozat birtokában a bűnügyi igazgatásszervező képes:
- a bűnügyi igazgatás alapfogalmainak, alapelveinek gyakorlati alkalmazására;
- a nyomozás, a felderítés és a bizonyítás elméleti és gyakorlati kérdéseinek ismeretében szolgálati
feladatainak eredményes ellátására;
- bűncselekményfajták elkövetési formáival, eszközeivel, módjaival kapcsolatban megszerzett
ismeretek birtokában az elkövetők kriminalisztikai, kriminológiai jellemzőinek feltárására;
- a nyomozási cselekményekre és intézkedésekre vonatkozó jogszabályok megértésére és
gyakorlati alkalmazására;
- krimináltechnikai eszközök alkalmazására;
- az elvárt normáknak megfelelő szintű nemzetközi együttműködésre az európai uniós és más
nemzetközi bűnüldözési szervekkel és szervezetekkel, a hivatásrendek képviselői közötti
együttműködésre;
- a rendőrségi ügyviteli, ügyfeldolgozó szoftverek, informatikai eszközök használatára;
- a bűnüldözéshez szükséges adatgyűjtés megszervezésére és az adatok felhasználására.
7.2. Az alapfokozat birtokában a bűnügyi igazgatásszervező alkalmas:
- felderítő és vizsgálati munka végzésére;
- a bűnügyi igazgatás területén beosztott parancsnoki feladatok tervezésére, szervezésére és
végzésére.
7.3. Szakirányú specifikus kompetenciák:
- a bűnügyi nyomozó szakirányon végzett birtokában van azoknak a speciális kriminalisztikai és
bűnügyi szolgálati ismereteknek, amelyek alkalmazásával a bűnügyi szolgálati területen a
bűncselekmények felderítése és bizonyítása terén egyaránt eredményes munkát tud végezni;
- a bűnügyi hírszerző szakirányon végzett birtokában van azoknak a speciális kriminalisztikai és
bűnügyi szolgálati ismereteknek - különösen a humán információszerzés területén -, amelyek
alkalmazásával képes a büntetőeljárások megindításához és eredményes befejezéséhez szükséges
információk megszerzésére,
- a gazdaságvédelmi nyomozó szakirányon végzett birtokában van azoknak a speciális
kriminalisztikai és bűnügyi szolgálati, valamint pénzügyi és gazdasági jogi ismereteknek, amelyek
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alkalmazásával a gazdasági jellegű bűncselekmények felderítése és bizonyítása terén eredményes
munkát tud végezni;
- a pénzügyi nyomozó szakirányon végzett birtokában van azoknak a speciális jövedéki, adójogi,
gazdaságvédelmi, valamint vám és vámeljárás jogi, Nemzeti Adó- és Vámhivatal informatikai (NCTS,
CDPS, Robotzsaru, TADLEK rendszerek) ismereteknek, illetve bűnügyi szolgálati ismereteknek,
amelyek alkalmazásával képes a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörébe tartozó bűncselekmények
vizsgálatára.
7.4. A szakon végzettek rendelkeznek kapcsolatteremtő, problémafelismerő és problémamegoldó
képességgel, együttműködési és kommunikációs készséggel, idegen nyelvtudással, minőség iránti
igénnyel, felelősségtudattal és a szolgálati feladatok ellátásához szükséges - jogszabályban
meghatározott - fizikai-kondicionális állapottal és önvédelmi ismeretekkel.
8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök):
8.1. alapozó ismeretek: 30-32 kredit
rendészet elmélete és a rendészeti eszközrendszer, hadelmélet és katonai műveletek, biztonsági
tanulmányok, alkotmányjog, az állam szervezete, katasztrófavédelmi igazgatás, közszolgálati
életpályák, nemzetbiztonsági tanulmányok, közigazgatási funkciók működése, általános politológia,
általános szociológia, vezetés- és szervezés elmélet, közszolgálati logisztika, közpénzügyek és
államháztartástan, közös közszolgálati gyakorlat;
8.2. szakmai törzsanyag: 90-96 kredit
belügyi alapmodul, bűnügyi ismeretek modul (kriminológia, kriminalisztika), jogtudományi
ismeretek modul (büntetőjog, büntetőeljárás jog, emberi jogok, közigazgatási jog, idegenjog,
polgári jog), rendészeti különös ismeretek modul (intézkedéstaktika, fizikai-kondicionális
képességek, önvédelmi ismeretek), informatikai modul (informatika, Robotzsaru), nemzetközi és
európai uniós jogi modul, humánmenedzsment modul, kommunikációs modul (rendészeti
kommunikáció, szakmai idegen nyelv);
8.3. differenciált szakmai ismeretek: 33-37 kredit
bűnügyi nyomozó, bűnügyi hírszerző, gazdaságvédelmi nyomozó, pénzügyi nyomozó
szakirányokhoz tartozó speciális ismeretkörök.
9. Szakmai gyakorlat:
Az oklevél megszerzésének feltétele 8 hét szakmai gyakorlat elvégzése.
10. Idegennyelvi követelmények:
Az alapfokozat megszerzéséhez az Európai Unióban hivatalos nyelvek egyikéből vagy ukrán,
szerb, beás, lovári, orosz, illetve kínai nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy okirat
szükséges.

3. RENDÉSZETI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK
1. Az alapképzési szak megnevezése: rendészeti igazgatási (Law Enforcement Administration)
2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA)
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- szakképzettség:
a) rendészeti igazgatásszervező, biztonsági szakirányon
b) rendészeti igazgatásszervező, büntetés-végrehajtási szakirányon
c) rendészeti igazgatásszervező, határrendészeti szakirányon
d) rendészeti igazgatásszervező, igazgatásrendészeti szakirányon
e) rendészeti igazgatásszervező, közlekedésrendészeti szakirányon
f) rendészeti igazgatásszervező, közrendvédelmi szakirányon
g) rendészeti igazgatásszervező, migrációs szakirányon
h) rendészeti igazgatásszervező, vám- és jövedéki igazgatási szakirányon
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése:
a) Law Enforcement Administration Manager in Private Security
b) Law Enforcement Administration Manager in Prison Studies
c) Law Enforcement Administration Manager in Border Policing
d) Law Enforcement Administration Manager in Administrive Policing
e) Law Enforcement Administration Manager in Traffic Policing
f) Law Enforcement Administration Manager in Public Order Policing
g) Law Enforcement Administration Manager in Migration Policing
h) Law Enforcement Administration Manager in Customs and Excise Administration
- választható szakirányok: biztonsági, büntetés-végrehajtási, határrendészeti, igazgatásrendészeti,
közlekedésrendészeti, közrendvédelmi, migrációs, vám- és jövedéki igazgatási (Private Security,
Prison Studies, Border Policing, Administrive Policing, Traffic Policing, Public Order Policing,
Migration Policing, Customs and Excise Administration)
3. Képzési terület: államtudományi
4. Az NKE tv. 3. §-ában meghatározott felsőoktatási terület: rendészeti
5. A képzési idő félévekben: 6 félév
6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit
6.1. Az NKE tv. 3. §-ában meghatározott felsőoktatási területen belüli közös képzési szakasz
minimális kreditérték: 30 kredit
6.2. A szakirányokhoz rendelhető minimális kreditérték: 73 kredit
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit
6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 12 kredit
6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 62 kredit
6.6. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: 7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan rendészeti igazgatásszervezők képzése, akik rendvédelmi feladatokat ellátó
szerveknél, a migrációs feladatkört ellátó szerveknél és a civil biztonsági szférában irányítói, vezetői
feladatok ellátására alkalmasak, ismerik a rendészeti igazgatásban alkalmazott elveket, eljárásokat
és eszközöket, azonosulni tudnak a szervezet elvárásaival, továbbá kellő mélységű elméleti
ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához, továbbá alkalmasak
vezetői, irányítói feladatok ellátására, a rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél beosztott
parancsnoki feladatok ellátására, valamint a rendészeti, illetve a migrációs igazgatásban hatósági
jogalkalmazói feladatok ellátására.
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7.1. Az alapfokozat birtokában a rendészeti igazgatásszervező képes:
- a közigazgatási rendszerszemlélet ismeretében rendészetigazgatási és migrációs igazgatási
tevékenység ellátására, a hivatásrendek képviselőivel való együttműködésre;
- a rendészeti, illetve a migrációs igazgatás alapfogalmainak és alapelveinek gyakorlati
alkalmazására;
- a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek, a migrációs feladatkört ellátó szervek, a civil biztonsági
szféra felépítésének, működésének és munkamódszereinek ismeretében szolgálati, illetve hatósági
jogalkalmazói feladatainak eredményes ellátására;
- a humánerőforrás-gazdálkodás és a gazdálkodás alapelveinek gyakorlati megvalósítására;
- a hazai és a nemzetközi rendészeti és migrációs együttműködésben való részvételre;
- az informatikai alkalmazások (ügyviteli, ügyfeldolgozó) és a speciális technikai eszközök
alkalmazására;
- a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek, a migrációs feladatkört ellátó szervek, valamint a civil
biztonsági szervezetek speciális szakmai, erkölcsi elvárásainak és fizikai követelményeinek
teljesítésére.
7.2. Az alapfokozat birtokában a rendészeti igazgatásszervező alkalmas:
- a rendészeti, illetve a migrációs igazgatás területén hatósági jogalkalmazói és szolgáltatói
tevékenység ellátására;
- a rendészeti igazgatás területén beosztott parancsnoki feladatok tervezésére, szervezésére és
végzésére, helyi és azonos jogállású szervek rendészeti szolgálati tevékenységének és
működésének vezetésére;
- a civil biztonsági szervezetek tevékenységének megszervezésére, irányítására, középvezetői,
illetve a megfelelő szakmai gyakorlat megszerzését követően felsőbb vezetői munkakörök
betöltésére;
- a migrációs feladatkört ellátó szerveknél megfelelő szakmai tapasztalat és gyakorlat
megszerzését követően vezetői munkakörök betöltésére.
7.3. Szakirányú specifikus kompetenciák:
- a biztonsági szakirányon végzettek magánbiztonsági vállalkozásoknál, fegyveres biztonsági
őrségnél, közterület-felügyeletnél és más rendészeti feladatokat ellátó személyeket foglalkoztató
munkáltatónál alkalmasak jogi, biztonsági, őrzésvédelmi, rendezvénybiztosítói, gazdálkodási és
humánerőforrás-gazdálkodási ismeretek birtokában vezetői feladatok ellátására, és átfogó
ismeretekkel rendelkeznek jogállásukról, eszközrendszerükről, lehetőségeikről és mindezek
törvényes korlátairól;
- a büntetés-végrehajtási szakirányon végzettek birtokában vannak azoknak a büntetésvégrehajtási jogi, biztonsági, pedagógiai és más szakismereteknek, melyek alkalmazásával képessé
válnak speciális szolgálati, őrzésvédelmi, igazgatási és nevelési feladatok ellátására;
- a határrendészeti szakirányon végzettek képesek a rendőrség határrendészeti szolgálati ágának a
helyi és területi szerveinél szakmai munkakörök betöltésére, és azokban az integrált
határellenőrzési, határrendészeti igazgatási és más szakmai feladatok ellátására;
- az igazgatásrendészeti szakirányon végzettek átfogó igazgatásrendészeti ismeretekkel
rendelkeznek, és képesek a szabálysértési, az idegenrendészeti, menekültügyi és más rendészeti
eljárások önálló végzésére;
- a közlekedésrendészeti szakirányon végzettek képesek a speciális közlekedési jogi,
forgalomellenőrzési, -irányítási és -szervezési ismeretek alkalmazására, valamint közlekedési
balesetek helyszíni szemléjének és vizsgálatának lefolytatására és e tevékenységek irányítására,
valamint közlekedésrendészeti vezetői beosztások ellátására;
13
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- a közrendvédelmi szakirányon végzettek képesek a közrendvédelem általános elveinek, valamint
a szakterület erőinek és eszközeinek alkalmazására, továbbá beosztott parancsnokként a rendőri
csapaterő tevékenységének szervezésére és vezetésére, a különleges helyzetek kezelésére;
- a migrációs szakirányon végzettek ismerik az állampolgársági, az idegenrendészeti, a
menekültügyi hazai és nemzetközi jogszabályokat, eljárási elveket, képesek a hatáskörükbe utalt
hatósági feladatok önálló végzésére és idegenrendészeti eljárások lefolytatására;
- a vám- és jövedéki igazgatási szakirányon végzettek ismerik a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vám
szakmai ága hatáskörébe tartozó feladatok ellátásához szükséges szabályokat, a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal szervezetét és működését, ezáltal képesek a munkakörükben meghatározott feladatok
önálló végzésére.
7.4. A szakon végzettek rendelkeznek kapcsolatteremtő, problémafelismerő és problémamegoldó
képességgel, együttműködési és kommunikációs készséggel, idegen nyelvtudással, minőség iránti
igénnyel, felelősségtudattal és a szolgálati feladatok ellátásához szükséges fizikai-kondicionális
állapottal és önvédelmi ismeretekkel.
8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök):
8.1. alapozó ismeretek: 30-32 kredit
rendészet elmélete és a rendészeti eszközrendszer, hadelmélet és katonai műveletek, biztonsági
tanulmányok, alkotmányjog, az állam szervezete, katasztrófavédelmi igazgatás, közszolgálati
életpályák, nemzetbiztonsági tanulmányok, közigazgatási funkciók működése, általános politológia,
általános szociológia, vezetés- és szervezés elmélet, közszolgálati logisztika, közpénzügyek és
államháztartástan, közös közszolgálati gyakorlat;
8.2. szakmai törzsanyag: 54-80 kredit
bűnügyi ismeretek modul (kriminalisztika, kriminológia), jogtudományi ismeretek modul
(büntetőeljárási jog, büntetőjog, közigazgatási jog, idegenjog, polgári jog), rendészeti különös
ismeretek modul (intézkedéstaktika, fizikai-kondicionális képességek, önvédelmi ismeretek),
rendészeti igazgatási modul, informatikai modul (informatika, Robotzsaru), szakigazgatási modul
(igazgatásrendészeti-, közlekedésrendészeti-, közrendvédelmi-, határrendészeti-, rendőri ismeretek),
nemzetközi és európai uniós jogi modul, humánmenedzsment modul (pszichológia),
kommunikációs modul (rendészeti kommunikáció, szakmai idegen nyelv);
8.3. differenciált szakmai ismeretek: 52-72 kredit
belügyi alapmodul, biztonsági, büntetés-végrehajtási, határrendészeti, igazgatásrendészeti,
közlekedésrendészeti, közrendvédelmi, migrációs, vám- és jövedéki igazgatási szakirányokhoz
tartozó speciális ismeretkörök.
9. Szakmai gyakorlat:
Az oklevél megszerzésének feltétele 8 hét szakmai gyakorlat elvégzése.
10. Idegennyelvi követelmények:
Az alapfokozat megszerzéséhez az Európai Unióban hivatalos nyelvek egyikéből, vagy ukrán,
szerb, beás, lovári, orosz, illetve kínai nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy okirat
szükséges.
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4. KATASZTRÓFAVÉDELEM ALAPKÉPZÉSI SZAK
1. Az alapképzési szak megnevezése: katasztrófavédelem (Disaster Management)
2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA)
- szakképzettség megnevezése:
a) katasztrófavédelmi szervező, katasztrófavédelmi műveleti szakirányon
b) katasztrófavédelmi szervező, tűzvédelmi és mentésirányítási szakirányon
c) katasztrófavédelmi szervező, iparbiztonsági szakirányon
- szakképzettség angol nyelvű megjelölése:
a) Disaster Manager in Disaster Management Operational
b) Disaster Manager in Fire Prevention and Rescue Control
c) Disaster Manager in Industry Safety
- választható szakirányok: katasztrófavédelmi műveleti, tűzvédelmi és mentésirányítási,
iparbiztonsági (Disaster Management Operational, Fire Prevention and Rescue Control, Industry
Safety)
3. Képzési terület: államtudományi
4. Az NKE tv. 3. §-ában meghatározott felsőoktatási terület: rendészeti
5. A képzési idő félévekben: 6 félév
6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit
6.1. Az NKE tv. 3. §-ában meghatározott felsőoktatási területen belüli közös képzési szakasz
minimális kreditértéke: 30 kredit
6.2. A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 49-53 kredit
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit
6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 12 kredit
6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték, beleértve a képzés szemináriumi
gyakorlatait is: 90 kredit
7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
Az alapszakon folyó képzés célja olyan, a közszolgálati életpályára szocializálódott, a
hivatásrendek közötti együttműködésre képes katasztrófavédelmi szervezők képzése, akik a
katasztrófavédelmi szerveknél a hivatásos, az önkormányzati és a létesítményi tűzoltóságnál, a
közigazgatási és a gazdasági szerveknél katasztrófavédelmi, tűzvédelmi (tűzoltói), iparbiztonsági
feladatok ellátására alkalmasak, ismerik a katasztrófavédelmi, a tűzvédelemi és az iparbiztonsági
igazgatásban alkalmazandó jogszabályokat, szabványokat, elveket, eljárásokat és eszközöket.
Képesek az adott szervezetben önálló szakmai munkavégzésre, kellő gyakorlat megszerzésével
vezetői feladatok ellátására, továbbá olyan mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek, amelyek
birtokában képesek a képzés második ciklusban történő folytatásához.
7.1 Az alapképzési szakon végzettek ismerik:
- a közigazgatási rendszerszemlélet összefüggéseit és a rendészetigazgatási tevékenység
ellátásához szükséges általános és speciális szakmai eljárási szabályokat;
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- a rendészeti igazgatás alapfogalmait és alapelveit, azok gyakorlati alkalmazásának szabályait;
- a katasztrófavédelmi szervek és a tűzoltóság szervezeti felépítésének, működésének,
munkamódszereinek, szolgálati feladatainak alapvető szabályait, azok összefüggéseit és gyakorlati
alkalmazásának módszereit;
- a humánerőforrás-gazdálkodás és az egyes szakirányok gazdálkodási alapelveit, azok
megvalósításának szabályait;
- a hazai és a nemzetközi katasztrófavédelmi szervekkel történő együttműködés szabályait;
- a szakirányokra vonatkozó informatikai rendszerek, azok működtetéséhez szükséges speciális
technikai eszközök alkalmazásának rendjét;
- a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek, illetőleg a közigazgatási szervek és a gazdálkodó
szervek speciális szakmai erkölcsi és fizikai követelményeit;
továbbá katasztrófavédelmi műveleti szakirányon:
- a katasztrófák elleni védekezés szervezeti és irányítási rendszerét, az ezt meghatározó
szabályozásokat és gyakorlati megoldásokat;
- a katasztrófa-megelőzés, a védekezés és a helyreállítás feladatrendszerének összekapcsolódásait,
e feladatokban közreműködő közigazgatási szervek tevékenységének összehangolását;
- a lakosság katasztrófavédelmi és polgári védelmi felkészítésével kapcsolatos feladatokat, azok
végrehajtásának gyakorlati megoldásait;
- a katasztrófavédelmi és polgári védelmi hatósági tevékenységet;
- a polgári védelmi szervezetek létrehozásának és a működtetésével kapcsolatos feladatok
ellátásának szabályait;
- a katasztrófa-elhárításban és a polgári védelemben résztvevő karitatív szervezetekkel való
együttműködés alapelveit.
továbbá tűzvédelmi és mentésirányítási szakirányon:
- a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló jogszabályokban és az
azokhoz kapcsolódó irányítási és belső normatívákban foglaltakat;
- a tűzvédelmi hatósági, szakhatósági és a tűzvizsgálati feladatokra vonatkozó jogszabályokat,
szabványokat, azok gyakorlati alkalmazásának rendjét;
- a tűzvédelmi szabályok megsértőivel szemben alkalmazható felelősségre vonások rendszerét,
azok alkalmazásának szabályait;
- a tűzoltás, műszaki mentéssel kapcsolatos szervező, előkészítő, operatív irányító feladatokat;
- az elsődleges katasztrófa-elhárítási beavatkozásokkal összefüggő tűzoltói tevékenységeket;
- az önkormányzati és a létesítményi tűzoltóságok, valamint a tűzvédelmi szervezetek
működésére, szakmai irányítására és felügyeletére vonatkozó jogszabályokat, azok gyakorlati
alkalmazásának rendjét;
- a tűzoltásban, műszaki mentésben és az elsődleges katasztrófa-elhárításban a társszervekkel
történő együttműködés szabályait.
továbbá iparbiztonsági szakirányon:
- a veszélyes üzemek létesítésére, működésére vonatkozó jogszabályokban, szabványokban és
hatósági előírásokban foglaltakat, azok gyakorlati alkalmazásának rendszerét;
- a veszélyes anyagok különféle szállítási módozataival kapcsolatos jogszabályi és hatósági
előírásokat, az ezekre vonatkozó hatósági eljárás rendjét;
- a létfontosságú rendszerekkel és létesítményekkel összefüggő hazai és nemzetközi
szabályozásokat, azok működési rendjét meghatározó biztonsági követelményrendszereket.
7.2. Az alapképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a szakmai hatósági jogalkalmazásra;
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- a mentésirányításban beosztott parancsnoki feladatok ellátására;
- a társszervekkel történő együttműködésre;
továbbá katasztrófavédelmi műveleti szakirányon:
- a katasztrófavédelmi hatósági feladatok végzésére;
- a polgári védelemmel kapcsolatos tervezési, szervezési és koordinációs feladatok ellátására;
- a lakosság felkészítésével, tájékoztatásával összefüggő tevékenységekre;
- a védekezési és a helyreállítási munkák koordinálására;
továbbá tűzvédelmi és mentésirányítási szakirányon:
- a tűzvédelmi hatósági tevékenységre, a tűzvizsgálatra;
- a tűzoltási, műszaki mentési és elsődleges katasztrófa-elhárítási feladatokkal kapcsolatos
beosztott vezetői feladatokra;
- az önkormányzati és a létesítményi tűzoltóságok, tűzvédelmi szervezetek szakmai irányítására;
továbbá iparbiztonsági szakirányon:
- a veszélyes üzemek létesítésével, működtetésével összefüggő biztonsági feladatok ellátására;
- a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos hatósági tevékenység végzésére;
- a létfontosságú rendszerek és létesítmények védelméből adódó feladatok ellátására.
7.3. A szakképzettség gyakorlásához szükséges adottságok és készségek:
- rendelkeznek a szakmai és az eljárási jogszabályokban meghatározott rendelkezések biztos
ismeretével, alkalmasak a jogalkalmazói tevékenység ellátására;
- képesek a katasztrófavédelmi és tűzvédelmi igazgatás területén szervezési, tervezési,
koordinációs, döntés-előkészítő és ellenőrző feladatok ellátására;
- képesek a közigazgatási és gazdasági szervekkel való kapcsolattartásra és együttműködésre;
- alkalmasak a lakosságfelkészítési, tájékoztatási és az ezekhez kapcsolódó média- és
kommunikációs tevékenység ellátására;
- alkalmasak a nemzetközi szakmai szervezetekkel történő kapcsolattartásra és együttműködésre.
8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök):
8.1. Alapozó ismeretek: 29-32 kredit
rendészet elmélete és a rendészeti eszközrendszer, hadelmélet és katonai műveletek, általános
politológia, alkotmányjog, katasztrófavédelmi igazgatás, az állam szervezete, közszolgálati
életpályák, nemzetbiztonsági tanulmányok, közigazgatási funkciók és működés, általános
szociológia, biztonsági tanulmányok, vezetés- és szervezés elmélet, közszolgálati logisztika,
közpénzügyek és államháztartástan, közös közszolgálati gyakorlat.
8.2. Szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 76-80 kredit
belügyi alapmodul, jogi és államtudományi modul (alkotmányjog, közigazgatási jog),
kommunikációs modul (idegen nyelv), rendészeti humánmenedzsment (pszichológia), fizikai
felkészítés modul (testnevelés), informatikai modul (szakmai informatikai rendszerek),
természettudományi alapozó ismeretek (alkalmazott természettudományi ismeretek),
katasztrófavédelmi jogi alapok (katasztrófavédelmi jog és igazgatás; katasztrófavédelmi felelősség
rendszere, nemzetközi katasztrófavédelmi jog).
8.3. Szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei:
differenciált szakmai ismeretek: 49-53 kredit
- katasztrófavédelmi műveleti szakirányon: katasztrófa-megelőzés; polgári védelmi szakismeret;
katasztrófa-elhárítás beavatkozási rendszere; katasztrófa-elhárítás technikai ismeretek; katasztrófák
következményeinek felszámolása; katasztrófavédelem finanszírozási rendszere; tűzvédelmi
szakismeret; tűzvizsgálattan;
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- tűzvédelmi és mentésirányítási szakirányon: tűzmegelőzési ismeretek; tűzvizsgálattan; tűzoltási,
műszaki mentési és katasztrófa-elhárítási ismeretek; tűzoltótechnikai ismeretek; katasztrófa- és
polgári védelmi ismeretek; iparbiztonsági szakismeretek; tűzvédelem finanszírozási rendszere;
- iparbiztonsági szakirányon: iparbiztonságtan, ipari veszélyhelyzetek felszámolása; létfontosságú
rendszerek és létesítmények védelme; veszélyes anyagokkal kapcsolatos tevékenységek;
katasztrófa- és polgári védelmi szakismeret; tűzvédelmi szakismeret; technikai ismeretek;
iparbiztonság gazdasági alapjai.
9. Szakmai gyakorlat:
A szakmai gyakorlat összesen nyolc hetes gyakorlat, amelyből a szakiránynak megfelelő, a
hivatásos katasztrófavédelem, illetve a hivatásos tűzoltóság szerveinél végzett gyakorlat négy hét a
második félévet követően, és két hét külső, rendészeti, közigazgatási vagy gazdasági szervnél
végzett gyakorlat a negyedik félév lezárását követően. További két hét időtartamban a hallgató által
választott, a szakdolgozatra való felkészülést szolgáló szakterületen végzett tevékenység.
10. Idegennyelvi követelmények:
Az alapfokozat megszerzéséhez az Európai Unióban hivatalos nyelvek egyikéből, vagy ukrán,
szerb, beás, lovári, orosz, illetve kínai nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy okirat
szükséges.

5. NEMZETBIZTONSÁGI ALAPKÉPZÉSI SZAK
1. Az alapképzési szak megnevezése: nemzetbiztonsági (National Security Studies)
2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc),
- szakképzettség: nemzetbiztonsági szakértő
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: National Security Expert
- választható specializációk: katonai nemzetbiztonsági, polgári nemzetbiztonsági (Military
National Security Specialisation, Civilian National Security Specialisation)
3. Képzési terület: államtudományi
4. Az NKE tv. 3. §-ában meghatározott felsőoktatási terület: nemzetbiztonsági
5. A képzési idő félévekben: 6 félév
6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit
6.1. Az NKE tv. 3. §-ában meghatározott felsőoktatási területen belüli közös képzési szakasz
minimális kreditértéke: 25 kredit
6.2. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit
6.3. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 10 kredit
6.4. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 90 kredit
6.5. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: 18
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7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja nemzetbiztonsági szakértők képzése a speciális rendeltetésű nemzetbiztonsági
szolgálatok, valamint más megrendelők számára, akik korszerű általános és szaktudományi, elméleti
és gyakorlati ismeretekkel, továbbá nemzetbiztonsági szakmai, szaktechnikai, jogi, kriminológiai,
kriminalisztikai, pszichológiai, informatikai, biztonságpolitikai és idegen nyelvi szaknyelvi
ismeretekkel rendelkeznek, továbbá kellő ismerettel a képzés második ciklusban történő
folytatásához.
7.1. Az NKE tv. 3. §-ában meghatározott felsőoktatási területen belüli közös képzési szakasz
alapszak szempontjából fontos kompetenciái:
- a védelmi szervezetek sajátosságainak megfelelő korszerű, a modern demokráciát és
jogállamiságot tükröző társadalom- és természettudományi ismeretek alkalmazásának képessége;
- a vezetés- és szervezéselmélet, az informatikai ismeretek és a menedzsment modern
követelményei alkalmazásának képessége;
- a szakmai kompetencia megalapozásához szükséges szaktudományi ismeretek alkalmazásának
képessége.
7.2. Alapfokozat birtokában a nemzetbiztonsági szakértők - a választható szakirányokat is
figyelembe véve - képesek:
- a biztonsági helyzetet, a veszélyforrásokat, kockázati tényezőket, a szakmai tevékenység célját,
körülményeit a maguk konkrétságában, összetettségében értékelni, az eredményes szakmai
tevékenységhez a rendelkezésre álló humánforrásokat, titkosszolgálati eszközöket, módszereket
szakszerűen alkalmazni;
- a nemzetbiztonsági feladatokban az előírt algoritmusok szerinti tevékenységre, a nem
standardizált helyzetekben a gyors és körültekintő értékelésre, döntés- előkészítésére és a döntés
meghozására;
- a nemzetbiztonsági szolgálatok helyének, szerepének, funkcióinak, a nemzetbiztonsági
tevékenységre vonatkozó jogszabályi rendelkezések értelmezésére;
- a nemzetbiztonsági tevékenység tipikus és sajátos eszközeinek és módszereinek alkalmazását
megtervezni, megszervezni és a szakmai feladatokat végrehajtani;
- a szakmai tevékenység végzését szolgáló, segítő külső (nyílt és nem nyílt) információs források,
adatbázisok, adattárak, nyilvántartások hozzáférési és adatkérési kezelésére;
- a nyílt és titkos forrásból beszerzett információk elemzésére, feldolgozására, hasznosítására,
egyedi és összetett szakmai kérdések komplex értékelésére;
- a személyiség hatékony megismerésére, a bizalmon alapuló együttműködési viszony
kialakítására, és a kommunikációs technikák helyzethez igazítására, a szakmai ismeretek átadására,
az önművelésre, szakmai tudás folyamatos fejlesztésére;
- a feladatnak megfelelő magatartás- és viselkedésformák alkalmazására.
7.3. Alapfokozat birtokában a nemzetbiztonsági szakértők - a választható szakirányokat is
figyelembe véve alkalmasak:
- a hatáskörbe utalt bűncselekmények elkövetési magatartásainak felismerésére, valamint a
felderítéssel kapcsolatos gyakorlati tevékenységek végzésére;
- a személy- és iparbiztonsági ellenőrzés gyakorlati feladatainak végrehajtására;
- a nemzetbiztonsági szakmai feladatok végrehajtásában a nemzetközi kommunikációra és
együttműködésre, valamint a szakmai tevékenység során a hazai nemzetbiztonsági szolgálatok,
illetve rendvédelmi feladatokat ellátó szervek munkatársaival való hatékony együttműködésre.
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8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök:
8.1. alapozó ismeretek: 33-59 kredit
biztonságpolitika, politikaelmélet, vezetés- és szervezéselmélet, informatika, jogtudományi
ismeretek, közgazdaságtani ismeretek, környezetvédelem, szociológia, pedagógia, pszichológia,
filozófia, haditechnikai ismeretek, rendvédelmi ismeretek, hadtörténelem, hadtudományi ismeretek;
8.2. szakmai törzsanyag: 110-120 kredit
kriminológia, kriminalisztika, a titkosszolgálatok története, szakági jog, idegen titkosszolgálatok,
nemzetbiztonsági szakismeretek, HUMINT és technikai adatszerzési ismeretek, hírszerzési-és
elhárítási ismeretek, információk elemzése, értékelése és védelme, alkalmazott pszichológia,
szociálpszichológia, továbbá a következő specializáció valamelyikének ismeretei: katonai
nemzetbiztonsági specializáció vagy polgári nemzetbiztonsági specializáció.
9. Szakmai gyakorlat:
Az intézményen kívül teljesítendő szakmai gyakorlat kritérium-feltétel. A szakmai gyakorlat
időtartama a nemzetbiztonsági alapképzésben legalább 10 hét.
10. Idegennyelvi követelmények:
Az alapfokozat megszerzéséhez az Európai Unió valamely hivatalos nyelvéből vagy valamely nem
Európai Unió tag szomszéd ország nyelvéből vagy a következő nyelvek egyikéből államilag elismert,
legalább középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy ezzel egyenértékű
bizonyítvány vagy okirat szükséges: arab, japán, kínai, orosz, perzsa, török nyelv.

6. POLGÁRI NEMZETBIZTONSÁGI ALAPKÉPZÉSI SZAK
1. Az alapképzési szak megnevezése: polgári nemzetbiztonsági (Civilian National Security
Studies)
2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
– végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA),
– szakképzettség: polgári nemzetbiztonsági szakértő,
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Civilian National Security Expert,
– választható specializációk: humán felderítő, technikai felderítő, terrorelhárítási (human
intelligence, technical intelligence, counter terrorism).
3. Képzési terület: államtudományi
4. Az NKE tv. 3. §-ában meghatározott felsőoktatási terület: nemzetbiztonsági
5. A képzési idő félévekben: 6 félév
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6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit
6.1. Az NKE tv. 3. §-ában meghatározott felsőoktatási területen belüli közös képzési szakasz
minimális kreditértéke: 30 kredit
6.2. A specializációhoz rendelhető minimális kreditérték: 30 kredit
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit
6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 10 kredit
6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 90 kredit
6.6. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: 7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja polgári nemzetbiztonsági szakértők oktatása és nevelése a nemzetbiztonsági
szolgálatok, valamint más, a titkos információgyűjtésre és titkos adatszerzésre feljogosított szervek
– így különösen a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Nemzeti Védelmi Szolgálat, rendőrség,
Terrorelhárítási Központ, ügyészség – számára, akik korszerű általános és szaktudományi, elméleti
és gyakorlati ismeretekkel, továbbá nemzetbiztonsági szakmai, szaktechnikai, jogi, kriminológiai,
kriminalisztikai, pszichológiai, informatikai, biztonságpolitikai és idegen szaknyelvi ismeretekkel
rendelkeznek, továbbá kellő ismerettel a képzés mesterszakon történő folytatásához.
7.1. Humán felderítő specializáció célja
-

a polgári nemzetbiztonsági szervezetek feladatrendszerének, valamint a titkos
információgyűjtésre és titkos adatszerzésre feljogosított szervezetek sajátosságainak
figyelembevételével az eszközök és módszerek alkalmazásának tervezésére, szervezésére,
különleges műveleti feladatok szakszerű végrehajtására, és döntések előkészítésére alkalmas
szakemberek, leendő beosztott vezetők képzése;

-

az emberi forrásból történő információgyűjtés társadalmi és pszichológiai hátterét,
pszichológiai alapjait ismerő, az eszközrendszer létrehozását, fenntartását magas szinten
végezni tudó szakemberek, leendő beosztott vezetők képzése;

-

a nyílt forrásból származó információgyűjtés általános ismereteinek birtokában lévő felderítő
szakemberek, leendő beosztott vezetők képzése;

-

a polgári nemzetbiztonsági tevékenység- és feladatrendszerhez tartozó műveleti és
technikai tudásanyag részletesebb és mélyebb megismertetése;

-

a nemzetbiztonsági értékelő, elemző és tájékoztató alrendszer alapelveiben, funkcióiban,
technikai hátterében jártas, azt aktuális szinten alkalmazni képes szakemberek, leendő
beosztott vezetők képzése;

-

a bűnügyi hírszerzés vonatkozó jogszabályainak, alapfogalmainak, alapelveinek elsajátítása,
kiemelt szinten történő gyakorlati alkalmazása;

-

a szakfeladatok végrehajtását elősegítő nemzetbiztonsági, közigazgatási és rendészeti
szakismeretek elméleti tudásanyagának elsajátítása mellett a gyakorlati ismeretkörök
kiszélesítése;

-

a nemzetbiztonsági feladatok kapcsán a rendszerszintű, komplex gondolkodás elősegítése;
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-

a műveleti feladatok ellátása során a váratlan helyzetekben történő szakszerű és hatékony
válaszadásra való felkészítése;

-

társ- és partnerszolgálatokkal, bűnüldözési szervekkel és szervezetekkel, valamint a
hivatásrendek képviselővel hazai és nemzetközi (Európai Unió, NATO, stb.) együttműködésre
képes szakemberek, leendő beosztott vezetők képzése;

-

a speciális krimináltechnikai eszközök alkalmazásának jártasság szinten történő elsajátítása.

7.2. Technikai felderítő specializáció célja
-

a polgári nemzetbiztonsági, valamint a titkos információgyűjtésre és titkos adatszerzésre,
feljogosított szervezetek feladatrendszere sajátosságainak figyelembevételével speciális
technikai eszközök alkalmazásának tervezésére, szervezésére, egyes szaktevékenységek
szakszerű végrehajtására, és döntések előkészítésére alkalmas szakemberek, leendő
beosztott vezetők képzése;

-

a folyamatosan változó külső, technikai környezetből érkező kockázatokra, veszélyekre és
kihívásokra adandó hatékony reagálás érdekében a technikai – szakértői ismeretek
elmélyítése, célorientált megjelenítése;

-

elektronikus információs rendszerek működésével és használatával kapcsolatos naprakész
ismeretekkel rendelkező szakemberek, leendő beosztott vezetők képzése;

-

az információs műveletek biztonságos és szakszerű végrehajtásához szükséges ismeretek
átadása, az informatikai eszközök használatának kiszélesítése;

-

a kiberbiztonság főbb kihívásaira reagálni képes nemzetbiztonsági szakemberek, leendő
beosztott vezetők képzése;

-

a nyílt forrásból származó információgyűjtés általános ismereteinek birtokában lévő
szakemberek, leendő beosztott vezetők képzése;

-

a geoinformációs adatok megszerzésére alkalmas szakemberek képzése;

-

társ- és partnerszolgálatokkal, bűnüldözési szervekkel és szervezetekkel, valamint a
hivatásrendek képviselővel hazai és nemzetközi (Európai Unió, NATO, stb.) együttműködésre
képes szakemberek, leendő beosztott vezetők képzése;

-

a technikai szakfeladatok ellátása során a váratlan helyzetekben történő szakszerű és
hatékony válaszadásra való felkészítés.

7.3. Terrorelhárítási specializáció képzésének célja
-

a terrorelhárítás elméletének és gyakorlatának ismerete, azok alkalmazása, valamint
szervezetek irányítása hazai és nemzetközi együttműködésben;

-

a terrorelhárítással kapcsolatos jogszabályok ismerete és azok alkalmazása;

-

a terrorfelderítés szervezeti és módszertani feladatainak ellátása, illetve annak irányítása,
különös tekintettel a hírszerzés vezette műveletekre, valamint a titkos és nyílt forrásból
származó információk alkalmazására;

-

a terrorelhárító műveletek tervezése, előkészítése, végrehajtása, erők és eszközök
alkalmazása, műveletek irányítása, társszervezetekkel, partnerekkel való együttműködés;
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-

a pszichológia, a szociológia és a vezetéselmélet korszerű kutatási eredményeinek szakmai
alkalmazása a terrorelhárító munkában;

-

terrorizmussal kapcsolatos kockázatelemzések elkészítése objektumok, létfontosságú
létesítmények és személyek védelme vonatkozásában.

Az NKE tv. 3. §-ában meghatározott felsőoktatási területen belüli közös képzési szakasz alapszak
szempontjából fontos kompetenciái:
– a polgári nemzetbiztonsági, valamint a titkos információgyűjtésre és titkos adatszerzésre
feljogosított szervezetek sajátosságainak megfelelő korszerű, a modern demokráciát és
jogállamiságot tükröző társadalom- és természettudományi ismeretek alkalmazásának képessége;
– a vezetés- és szervezéselmélet, az informatikai ismeretek és a menedzsment modern
követelményei alkalmazásának képessége;
– a szakmai kompetencia megalapozásához szükséges szaktudományi ismeretek alkalmazásának
képessége.
Alapfokozat birtokában a polgári nemzetbiztonsági szakértők – a várható specializációkat is
figyelembe véve – képesek:
- a biztonsági helyzetet és kihívásokat, a veszélyforrásokat, kockázati tényezőket és
fenyegetéseket, a szakmai tevékenység célját, körülményeit a maga konkrétságában,
összetettségében, kiemelten Magyarország vonatkozásában értékelni, az eredményes szakmai
tevékenységhez a rendelkezésre álló humánforrásokat, titkosszolgálati eszközöket-módszereket,
terrorelhárító eljárásokat szakszerűen alkalmazni;
- nemzetbiztonsági és terrorelhárító műveletek végrehajtása során a társ- és partnerszolgálatokkal
való hazai és nemzetközi szintű együttműködésre;
– a polgári nemzetbiztonsági feladatok végrehajtása során az előírt algoritmusok szerinti
tevékenységre, az előre nem modellezhető helyzetekben a gyors és körültekintő értékelésre,
döntések előkészítésére és a döntések meghozatalára;
– a nemzetbiztonsági szolgálatok, egyéb – titkos információgyűjtésre, titkos adatszerzésre,
terrorelhárításra kijelölt – szervezetek helyének, szerepének, funkcióinak, valamint a
tevékenységekre vonatkozó jogszabályi rendelkezések értelmezésére;
– a polgári nemzetbiztonsági tevékenység tipikus és sajátos eszközei és módszerei
alkalmazásának megtervezésére, megszervezésére, a szakmai feladatok végrehajtására és
irányítására;
– a szakmai tevékenység végzését szolgáló, segítő külső (nyílt és nem nyílt) információs források,
adatbázisok, adattárak, nyilvántartások hozzáférési és adatkérési kezelésére;
– a nyílt és titkos forrásból beszerzett információk elemzésére, értékelésére, feldolgozására,
hasznosítására, egyedi és összetett szakmai kérdések komplex értékelésére;
– a személyiség hatékony megismerésére, a bizalmon alapuló együttműködési viszony
kialakítására, és a kommunikációs technikák helyzethez igazítására, a szakmai ismeretek átadására,
az önművelésre, a szakmai tudás folyamatos fejlesztésére;
– a feladatnak megfelelő magatartás- és viselkedésformák alkalmazására.
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Alapfokozat birtokában a polgári nemzetbiztonsági szakértők, leendő beosztott vezetők – a várható
specializációkat is figyelembe véve – alkalmasak:
– a nemzetbiztonsági, ideértve a felderítési, elhárítási és terrorelhárítási szakmai feladatok
végrehajtása során a hazai nemzetbiztonsági szolgálatok, illetve rendvédelmi feladatokat ellátó
szervek munkatársaival való hatékony együttműködésre, továbbá nemzetközi kapcsolattartásra és
együttműködésre;
– a személy- és iparbiztonsági ellenőrzés gyakorlati feladatainak végrehajtására;
– a hatáskörbe utalt bűncselekmények elkövetési magatartásainak felismerésére, valamint a
felderítéssel kapcsolatos gyakorlati tevékenységek végzésére.
8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök:
8.1. alapozó ismeretek: 30-40 kredit
Alkotmányjog; a legújabb kori történelem sajátosságai; általános politológia; általános szociológia;
az állam szervezete; biztonsági tanulmányok; hadelmélet és katonai műveletek; haditechnikai
ismeretek; katasztrófavédelmi igazgatás; közigazgatási funkciók és működés; közös közszolgálati
gyakorlat; közpénzügyek és államháztartástan; közszolgálati életpályák; közszolgálati logisztika;
nemzetbiztonsági tanulmányok; rendészet elmélete és a rendészeti eszközrendszer; vezetés- és
szervezéselmélet.
8.2. szakmai törzsanyag: 80-100 kredit
Általános szolgálati ismeretek; bevezetés a jogrendszerbe, a büntető- és büntetőeljárás jog alapjai;
bűnügyi hírszerzési alapismeretek; emberi forrásból történő információgyűjtés; idegen
titkosszolgálati ismeretek; információk elemzése, értékelése; információs rendszerek biztonsága
nemzetbiztonsági perspektívából; informatikai ismeretek; jogi ismeretek; közrendvédelem;
kriminalisztika; kriminológia; lőkiképzés; migrációelmélet; műveleti pszichológia; nemzetbiztonsági
szakismeretek; nemzetközi biztonsági intézmények; rendészeti pedagógia; rendészeti testnevelés;
rendőri testnevelés és önvédelem; szaktechnikai ismeretek; speciális szakági jog; szervezett
bűnözés; társadalmi és kommunikációs ismeretek; terrorizmus elleni küzdelem; titkosszolgálatok
története.
8.3. differenciált szakmai ismeretek: 30-34 kredit
Humán felderítő specializáción: információgyűjtés nyílt forrásból; műveleti veszélyhelyzetek
felismerése, értékelése megelőzése és kezelése; nemzetbiztonsági szakismeretek (felderítés,
elhárítás, elemzés, értékelés, tájékoztatás); tárgyalástechnikai tréning; technikai adatszerzés
elmélete és gyakorlata alapjai; kapcsolati rendszerek; nemzetbiztonsági védelem és ellenőrzés.
Technikai felderítő specializáción: információs műveletek; technikai adatszerzés; geoinformációs
alapismeretek, kiberbiztonság nemzetbiztonsági aspektusai; titkos információgyűjtés; szakértői
tevékenység; nyílt forrásból származó információgyűjtés technikai aspektusai; elektronikus
információs rendszerek biztonsága.
Terrorelhárítási specializáción: terrorelhárítás alapjai; büntetőjogi és büntető-eljárásjogi szabályok
a terrorelhárítás vonatkozásában; a szervezett bűnözés és a terrorizmus kapcsolata; speciális
technikai ismeretek terrorelhárítóknak; terrorfelderítés - elemzés, értékelés, feldolgozás;
terroristaellenes műveletek nemzetközi (NATO) jelrendszere; nagykockázatú akciók tervezése,
24
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szervezése, végrehajtása, egészségügyi biztosításának specialitása; személyvédelmi feladatok
terrorveszélyes és nagykockázatú környezetben; terrorelhárítók viselkedését meghatározó
pszichológiai folyamatok.
8.4. szabadon választható tárgyak: 9-17 kredit
Biometria szerepe és jelentősége; fegyverismeret; esettanulmányok a titkosszolgálatok
történetéből; tudományos elmélet és kutatás módszertana; magánbiztonsági szolgálatok; speciális
egészségügyi ismeretek; szakmai tanulmányút.
9. Szakmai gyakorlat:
Az intézményen kívül teljesítendő szakmai gyakorlat kritérium-feltétel. A szakmai gyakorlat
időtartama nappali munkarendben legalább 10 hét, levelező munkarendben legalább 3 hét a
képzést folytató intézménnyel egyeztetett helyen és ütemterv alapján.
10. Idegennyelvi követelmények:
Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert, legalább
középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy
okirat megszerzése szükséges.

7. KATONAI VEZETŐI ALAPKÉPZÉSI SZAK
1. Az alapképzési szak megnevezése: katonai vezetői (Military Leadership)
2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc)
- szakképzettség: katonai vezető
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Military Leader
- választható specializációk: lövész, harckocsizó, felderítő, tüzér, műszaki, légvédelmi rakéta,
vegyivédelmi (Infantry, Armoured, Reconnaissance, Artillery, Engineer, Air Defence Missile, ABCProtection)
3. Képzési terület: államtudományi
4. Az NKE tv. 3. §-ában meghatározott felsőoktatási terület: katonai
5. A képzési idő félévekben: 8 félév
6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 240 kredit
6.1. Az NKE tv. 3. §-ában meghatározott felsőoktatási területen belüli közös képzési szakasz
minimális kreditértéke: 30 kredit
6.2. A specializációhoz rendelhető minimális kreditérték a szakdolgozattal együtt: 54 kredit
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 12 kredit
6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 10 kredit
6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 90 kredit
6.6. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: 25
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7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A katonai vezetői alapképzés célja a Magyar Honvédség részére olyan felsőfokú végzettségű
katonai vezetők (parancsnokok) képzése, akik képesek a megszerzett közszolgálati, általános
katonai, differenciált szakmai (fegyvernem, szakcsapat) és vezetői ismereteik birtokában
alegységeket vezetni és irányítani, az alapfokozat birtokában a honvédelmi szakképzettségüknek
megfelelő első tiszti beosztások betöltésére, továbbá kellő ismeretekkel rendelkeznek - a szakmai
át- és továbbképző tanfolyamokra is alapozva - a képzés második ciklusban történő folytatásához.
7.1. Az alapképzésben végzett katonai vezető rendelkezik:
- közszolgálati alapismeretekkel;
- a megfelelő alap katonai vezetői (parancsnoki) kompetenciákkal;
- a katonai alegység (szakasz) vezetésére alkalmas szakmai tudással és készséggel;
- a nemzeti katonai hagyományok tiszteletével;
- rövid felkészítés után nemzetközi (Európai Unió, NATO, ENSZ) környezetben, háborús és
békeműveleti helyzetekben, különböző vallási, etnikai és kulturális területen való feladatvégrehajtás képességével;
- saját fegyverneme iránti elhivatottsággal és más fegyvernemek szakmai kultúrájának
tiszteletével;
- az első tiszti beosztás ellátásához szükséges jogi ismeretekkel;
- a harctevékenységi fajták, továbbá a harccal kapcsolatos tevékenységek ismeretével;
- az összfegyvernemi harc támogatásának és kiszolgáló támogatásának alapvető ismereteivel;
- a szakasz (század) szinten az ABV rendszabályok alkalmazásának ismereteivel;
- a rögtönzött robbanóeszközök (IED) jellemző tulajdonságainak ismereteivel, és az ellenük való
tevékenység rendszabályaival;
- a szakasz (század) kiképzéséhez szükséges szakmódszertani ismeretekkel;
- a szakasz (század) békevezetési okmányai és azok vezetéséhez szükséges ismeretekkel;
- a szakasz (század) rendszeresített fegyverzeti, haditechnikai eszközeinek és harcanyagainak
ismeretével;
- a szakasz (század) szinten műszaki zárási, erődítési álcázási, és robbantási alapismeretekkel;
- a Magyar Honvédség katasztrófavédelmi feladatok megoldásához való hozzájárulásának
alegységszintű elméleti és gyakorlati ismereteivel;
- korszerű katonai térképészeti, tereptani és katonaföldrajzi ismeretekkel;
- a szakasz (század) kommunikációs, híradó és informatikai eszközeinek ismeretével, informatikai
alkalmazói ismeretekkel;
- alapvető egészség- és járványügyi, valamint sebesült-ellátási ismeretekkel;
- kiváló mentális, fizikai, pszichikai állapottal;
- magabiztos angol katonai szaknyelvi kommunikációs készségekkel;
- korszerű teljesítményértékelési és a beosztottakat motiváló képességekkel;
- alapvető média ismeretekkel.
7.2. Az alapfokozat birtokában a katonai vezető képes:
- a harcászati ismereteinek, a szakasz és századszintű harcászat alapfogalmainak, alapelveinek
gyakorlati alkalmazására;
- a rábízott alegység békeidőszaki és békétől eltérő körülmények közötti vezetésére;
- az első tiszti beosztás ellátásához szükséges jogok, kötelezettségek, parancsadási és fegyelmi
jogkörök gyakorlására;
- a rábízott alegység (szakasz) készenlétének fenntartására, fokozására vonatkozó rendszabályok
betartására és betartatására;
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- a rábízott alegység harc és harccal kapcsolatos tevékenységének megtervezésére,
megszervezésére és vezetésére;
- a szakasz kiképzéséhez szükséges szakmódszertani ismeretek alkalmazására;
- a szakasznál rendszeresített fegyverzeti és fegyverzettechnikai eszközök alkalmazására és
üzemeltetésére;
- terepen való tájékozódásra és a tájékozódást segítő eszközök alkalmazására;
- más fegyvernemekkel és szakalegységekkel való együttműködésre;
- rögtönzött robbanóeszköz (IED) veszélyes környezetben való használatára;
- a szakasz (század) rendszeresített fegyverzeti és fegyverzettechnikai eszközeinek alkalmazására,
üzemeltetésére;
- a szakasz (század) harci és békevezetési okmányainak vezetésére.
7.3. Az alapfokozat birtokában a katonai vezető alkalmas:
- a kapott parancsok, feladatok logikus, időben történő, hatékony végrehajtására;
- szakaszparancsnoki, valamint rövid felkészülési idő után, század (üteg) szintű parancsnoki
feladatok végzésére, a rábízott alegység (szakasz) harcának vezetésére bonyolult viszonyok között
is;
- a rábízott alegység (szakasz) kiképzésének vezetésére;
- a specializációjának megfelelő szaktiszti beosztások ellátására;
- a rendszeresített haditechnikai eszközök és anyagok szakszerű alkalmazására, hadra fogható
állapotban tartásának biztosítására;
- az alárendelt katonai szervezet működésének bonyolult helyzetekben történő eredményes
biztosítására.
7.4. A lövész specializáció képzési célja a Magyar Honvédség lövész alegységei részére első tiszti
szintű beosztás ellátására alkalmazható felsőfokú végzettségű katonai vezetők képzése, akik a
szükséges általános katonai és lövész fegyvernemi szakmai ismereteik birtokában képesek
alegységük kiképzésének, napi tevékenységének tervezésére, szervezésére és vezetésére, lövész
alegységük harcának vezetésére, valamint az alárendeltségükbe tartozó haditechnikai eszközök és
anyagok szakszerű alkalmazására, alkalmazható, hadra fogható állapotban tartására.
Az alapfokozat birtokában a katonai vezető lövész specializáción továbbá
rendelkezik:
- a lövész szakasz (század) hatékony tűztámogatási lehetőségeinek ismeretével, a lövész zászlóalj
tűztámogató rendszerének működésével, elméleti és gyakorlati lehetőségeivel kapcsolatos
ismeretekkel;
- a lövész szakasz (század) logisztikai kiszolgáló támogatásának ismeretével;
- más országok haderejének, haditechnikai eszközeinek számára releváns ismeretével;
- a lövész szakasz (század) tűzvezetési, harcvezetői ismereteivel;
- a lövész szakasz (század) kiképzésének, felkészítésének metodikai ismereteivel;
- a lövész haditechnikai eszközök kiszolgálásának és alkalmazás előtti felkészítésének ismereteivel;
képes:
- a lövész szakasz (század) harcának terepen történő vezetésére, az alegysége tüzének
megszervezésére, vezetésére és az alegysége tüzének és a kötelékek mozgásának összehangolására;
- az elvek alkotó módon történő alkalmazására, a tevékenységek lövész alegység szinten történő
tervezésére, szervezésére és vezetésére;
- a békeműveletekben alkalmazott eljárások tervezésére és az alegysége vezetésére
békeműveletekben;
27

731

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 6. szám

- harcászati komplex és lövészeti foglalkozások (raj, szakasz lőgyakorlatok) tervezésére,
szervezésére és levezetésére;
- a lövész szakasz (század) menetével, a váltással, nyugvással és szállítással kapcsolatos
tevékenységek megszervezésére és vezetésére;
- a lövész század fegyvernemi kötelékei és megerősítő támogató erői tevékenységének
összehangolására;
- a lövész szakasz önálló alkalmazása esetén a tevékenységek vezetésére;
- a lövész szakasz (század) túlélését biztosító rendszabályok tervezésére, szervezésére és
betartatására;
- a tábori tüzér szervezetek számára célfelderítésre, tűzigénylésre, tűzhelyesbítésre és a pusztítás
eredményének jelentésére;
alkalmas:
- lövész fegyvernemi szakaszparancsnoki, valamint rövid felkészülési idő után, lövész század
szintű parancsnoki és törzs feladatok végzésére.
7.5. A harckocsizó specializáció képzési célja a Magyar Honvédség harckocsizó csapatai részére
első tiszti szintű beosztás ellátására alkalmazható felsőfokú végzettségű katonai vezetők képzése.
Tevékenységi körébe tartozik a rábízott harckocsizó szakasz harckiképzésének, napi
tevékenységének tervezése, szervezése és vezetése, alegysége harcának vezetése, az
alárendeltségébe utalt haditechnikai eszközök és anyagok alkalmazható, hadra fogható állapotban
tartása.
Az alapfokozat birtokában a katonai vezető harckocsizó specializáción továbbá:
rendelkezik:
- a harckocsi alegységek alkalmazási elveinek, eljárásainak és a tüzelés és tűzhelyesbítés
szabályainak ismeretével;
- a harckocsi alegységek alkalmazásának háborús és békétől eltérő időszakban végrehajtandó
elveivel és gyakorlatával;
- a harckocsi szakasz (század) hatékony tűztámogatási lehetőségeinek ismeretével;
- a harckocsi szakasz (század) logisztikai kiszolgáló támogatásának ismeretével;
képes:
- a harckocsi alegység tüzének megszervezésére, vezetésére, az alegység hatékony alkalmazására;
- az elvek alkotó módon történő alkalmazására, a tevékenységek harckocsi alegység szinten
történő tervezésére, szervezésére és vezetésére;
alkalmas:
- harckocsizó fegyvernemi szakaszparancsnoki, valamint rövid felkészülési idő után, harckocsi
század szintű parancsnoki és törzs feladatok végzésére.
7.6. A felderítő specializáció képzési célja a Magyar Honvédség felderítő csapatai részére olyan
első tiszti szintű beosztás, valamint alegység szintű törzsekben rendszeresített felderítő szaktiszti
beosztások ellátására alkalmazható felsőfokú végzettségű katonai vezetők képzése, akik a
szükséges általános katonai és felderítő fegyvernemi szakmai ismereteik birtokában képesek a saját
fegyvernemi alegység harckiképzésének, napi tevékenységének tervezésére, szervezésére és
vezetésére. Alkalmasak az alárendeltségükbe utalt haditechnikai eszközök és anyagok alkalmazható
állapotban tartására.
Az alapfokozat birtokában a katonai vezető felderítő specializáción továbbá
rendelkezik:
- a szárazföldi haderőnem felépítése és alkalmazása alapjainak, elveinek ismereteivel;
- harcászati szintű összfegyvernemi ismeretekkel;
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- a szárazföldi felderítés harcászati szintű adatforrásai [csapatfelderítés mélységi (különleges
felderítés)]; harcászati hírszerzés [személyek által végzett felderítés (HUMINT); képfelderítés (IMINT),
stb.] alkalmazási elveinek, az adatforrások által alkalmazott adatszerzési technikáknak és az
adatszerzési tevékenységek vezetése elméleti és gyakorlati szabályainak ismeretével;
- más országok reguláris haderejének jellemzőiről, haditechnikai eszközeiről (felismerési jegyei,
megsemmisítési, rongálási, késleltetési lehetőségei), szervezetéről (zászlóalj, ezred, dandár); harci
alkalmazási elveiről ismeretekkel;
- a terrorista, félkatonai szervezetek jellemzőinek, haditechnikai eszközeinek, felszerelésének
(felismerési jegyeit, megsemmisítési, rongálási, késleltetési lehetőségeit), szervezetének, harci
alkalmazási elveinek, az aszimmetrikus hadviselés sajátosságainak ismeretével;
- a műveleti területen (valószínűsíthető hadszíntér) előforduló természetes terepakadályok
leküzdésének elméletének és gyakorlatának releváns ismeretanyagával;
képes:
- az adatszerzés alegység szintű (felderítő adatforrás) megtervezésére, megszervezésére és
vezetésére, a felderített adatok előzetes feldolgozására, értékelésére, továbbítására;
- a szárazföldi harcászati szintű felderítőrendszeren belüli és az együttműködő (vertikális és
horizontális valamint szövetséges multinacionális) rendszerek közötti kapcsolódások alapján
végrehajtott adatszerzésre, az adat- és információvédelmi rendszerekben alkalmazott eszközök
magabiztos üzemeltetésére;
- az alárendelt felderítőszerv vezetésére alacsony és magas intenzitású műveletekben, bonyolult
nemzetközi jogi környezetben, az aszimmetrikus hadviselés körülményei között;
- tartós idejű (4-6 hónap), nem honi területen végrehajtott alacsony vagy magas intenzitású
katonai műveletben való részvételre;
- huzamosabb ideig, a saját csapatoktól távol, idegen (kulturális, vallási stb.) környezetben
megerőltető fizikai és pszichikai igénybevétel elviselésére;
- a hagyományos értelemben vett csapat- és mélységi (különleges) felderítő alegység szakasz
szintű parancsnoki munkaköreinek ellátására;
- az „Ejtőernyős alkalmas” orvosi minősítéssel rendelkező ejtőernyővel történő alkalmazásra;
alkalmas:
- béke és békétől eltérő műveletekben, bonyolult viszonyok között is, a képzettségének megfelelő
felderítő szervek vezetésére;
- felderítő fegyvernemi szakaszparancsnoki, valamint rövid felkészülési idő után, felderítő század
szintű parancsnoki és törzs feladatok végzésére.
7.7. A tüzér specializáció képzési célja a Magyar Honvédség szárazföldi haderőneme számára
olyan katonai vezetők (tüzértisztek) képzése, akik ismerik a korszerű tüzérségi eszközöket, azok
szakszerű használatát. Vezetői felkészültségük alapján képesek első tiszti beosztásukban a
tüzéralegységek harcának, tüzének, valamint kiképzésének megtervezésére, megszervezésére és
vezetésére. Legyenek képesek arra, hogy tudásukat a tüzérfegyvernem igényének megfelelően
szervezett vagy önálló továbbképzés formájában továbbfejlesszék, és alkalmassá váljanak egyes
sajátos (páncéltörő, aknavető, század tűztámogató, rádió lokátor állomáskezelő) feladatok
végrehajtására.
Az alapfokozat birtokában a katonai vezető tüzér specializáción továbbá:
rendelkezik:
- a tüzérségi tűztámogatás rendszere felépítésének és annak az összfegyvernemi harcba történő
integrálásához szükséges ismeretekkel, jártasságokkal;
- a tüzér lövegek, műszerek üzemeltetéséhez és megóvásához szükséges ismeretekkel;
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- a tüzérségi harcrendi elemek elhelyezése, előkészítése követelményeinek ismereteivel;
- a tüzérség lövészete és tűzvezetése megszervezésének ismereteivel;
- az első tiszti beosztásához szükséges meteorológiai és ballisztikai ismeretekkel;
képes:
- első tiszti beosztásban a tüzéralegységek harcának, tüzének, valamint kiképzésének
megtervezésére, megszervezésére és vezetésére;
- a tüzér alegységek harctevékenysége előkészítésére és vezetésére;
- a tüzér lövegek, műszerek kezelésére az alapvető beszabályozások végrehajtására;
- a tüzér szakasz (üteg) lövészetének és tűzvezetésének előkészítésére és vezetésére;
- a megkövetelt tüzérségi tűzfeladatok normaidőre történő végrehajtására;
- a tüzérségi harcrendi elemek kiválasztására, előkészítésére, elfoglalásának irányítására és a harci
munka megszervezésére;
- tüzér szakmai foglalkozások, gyakorlatok előkészítésére, hatékony levezetésére;
- a lövész század tűztámogatásának megszervezésére és tervezésére;
- a tüzérfegyvernem szerint szervezett továbbképzést követően egyes sajátos (páncéltörő,
aknavető, század tűztámogató, rádió lokátor állomáskezelő) feladatok végrehajtására;
alkalmas:
- tüzér fegyvernemi szakaszparancsnoki, valamint rövid felkészülési idő után, tüzér üteg szintű
parancsnoki és törzs feladatok végzésére.
7.8. A légvédelmi rakéta specializáció képzési célja a Magyar Honvédség számára olyan felsőfokú
végzettségű katonai vezetők képzése, akik a szükséges általános katonai és légvédelmi rakéta
szakmai ismeretek birtokában képesek légvédelmi rakéta alegységük harcának, kiképzésének, napi
tevékenységének tervezésére, szervezésére és vezetésére, valamint az alárendeltségükbe tartozó
haditechnikai eszközök és anyagok szakszerű alkalmazására, hadra fogható állapotban tartására.
Képesek arra, hogy tudásukat a fegyvernem igényének megfelelően szervezett, vagy önálló
továbbképzés formájában bővítsék, és alkalmassá váljanak egyéb sajátos (törzsek légvédelmi
főnöki, egyéb harc- és tűzvezetési beosztásokhoz tartozó funkcionális) feladatok végrehajtására.
Az alapfokozat birtokában a katonai vezető légvédelmi rakéta specializáción továbbá
rendelkezik:
- a légierő haderőnem felépítésének és alkalmazása alapjainak, elveinek ismereteivel;
- a földi telepítésű légvédelem alkalmazásával kapcsolatos követelményeket és értékelési rendet
(TACEVAL, CREVAL) tartalmazó ismeretekkel;
- a földi telepítésű légvédelem harctevékenysége előkészítésének, végrehajtásának és
mindenoldalú biztosításának ismereteivel, a kezelt légvédelmi fegyverrendszer harci
alkalmazásának lehetőségeire és sajátosságaira vonatkozó ismeretekkel;
- a NATO Egységes Légvédelmi és Rakétavédelmi Rendszerének felépítésével, működésével és a
Magyar Honvédség abban elfoglalt helyének, szerepének ismereteivel;
- a földi telepítésű légvédelem harc- és tűzvezetése feladatainak, a kapcsolódó eljárás- és
okmányrendszer ismeretével;
képes:
- a légvédelmi rakéta alegység harcának, kiképzésének, napi tevékenységének tervezésére,
szervezésére és vezetésére;
- az alárendeltségébe tartozó haditechnikai eszközök és anyagok szakszerű alkalmazására, hadra
fogható állapotban tartására;
- a légvédelmi rakétaalegység (szakasz és üteg) harci beosztásai funkcionális kötelmeinek
ellátására;
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- a légvédelmi rakétaalegység (szakasz és üteg) alkalmazásának megszervezésére és vezetésére;
- a légvédelmi rakétaalegység (szakasz és üteg) kiképzési tevékenységének tervezésére,
szervezésére, vezetésére és végrehajtására;
- a légvédelmi rakétakomplexum alkalmazásával kapcsolatos üzemeltetési, üzemben tartási
feladatok tervezésére, szervezésére, vezetésére és végrehajtására;
alkalmas:
- a légvédelmi rakétaalegység (szakasz és üteg) működésének bonyolult helyzetekben (béke és
békétől eltérő műveletekben) történő hatékony biztosítására;
- a légvédelmi rakétaalegység (szakasz és üteg) kiképzésének vezetésére és végrehajtására.
7.9. A műszaki specializáció képzési célja a Magyar Honvédség műszaki alegységei részére olyan
első tiszti szintű parancsnoki beosztás ellátására alkalmas felsőfokú végzettségű katonai vezetők
képzése, akik a szükséges általános katonai és műszaki szakmai ismeretek birtokában képesek
alegységük kiképzésének, napi tevékenységének tervezésére, szervezésére és vezetésére, valamint
az alárendeltségébe tartozó haditechnikai eszközök és anyagok szakszerű alkalmazására, hadra
fogható állapotban tartására. Képesek arra, hogy tudásukat a műszaki alegységek igényének
megfelelően szervezett vagy önálló továbbképzés formájában bővítsék.
Az alapfokozat birtokában a katonai vezető műszaki specializáción továbbá
rendelkezik:
- a műszaki szakterület valamennyi területén (műszaki-felderítő, utász-zártelepítő, tűzszerész,
pontonos hidász, deszant-átkelő, útépítő, hídépítő, állás- és szerkezetépítő, repülőtér-karbantartó,
műszaki-mentő, anyagelőkészítő és feldolgozó, álcázó, vízellátó, világító) alapismeretekkel;
- átfogó robbantási ismeretekkel;
- műszaki rajzok olvasásához és egyszerű műszaki rajzok elkészítéséhez szükséges ismeretekkel;
- szerkezetek megépítésének irányításához szükséges (építésvezetői) ismeretekkel;
képes:
- a szakasz (század) harci és harccal kapcsolatos műszaki támogatási feladatok megtervezésére,
megszervezésére;
- a műszaki szakalegység rendszeresített haditechnikai eszközeinek alkalmazására,
üzemeltetésére;
- a szakasz (század) robbantási feladatainak és foglalkozásainak vezetésére, robbantási számítások
végzésére;
- műszaki rajzok olvasására, egyszerű műszaki rajzok, statikai és szilárdságtani számítások
elkészítésére;
- a szakasz (század) szinten felmerülő építési és rombolási feladatok megszervezésére és
irányítására;
- a műszaki alegység igényeinek megfelelően továbbképzésben ismereteit bővíteni;
alkalmas:
- műszaki szakaszparancsnoki, valamint rövid felkészülési idő után, műszaki század szintű
parancsnoki és törzs feladatok végzésére.
7.10. A vegyivédelmi specializáció képzési célja a Magyar Honvédség vegyivédelmi alegységei
részére olyan első tiszti beosztás szintű parancsnoki feladatok ellátására alkalmas felsőfokú
végzettségű katonai vezetők képzése, akik a szükséges általános katonai és az ABV védelmi szakmai
ismeretek birtokában képesek fegyvernemi alegységük kiképzésének, napi tevékenységének
tervezésére, szervezésére és vezetésére. Az alárendeltségébe tartozó haditechnikai eszközök és
anyagok szakszerű alkalmazására, hadra fogható állapotban tartására, azok technikai kiszolgálásának
végrehajtására és ellenőrzésére, az ehhez kapcsolódó szervezési feladatok végzésére.
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Az alapfokozat birtokában a katonai vezető vegyivédelmi specializáción továbbá
rendelkezik:
- a vegyivédelmi alegység-parancsnoki beosztásokban a békeidőszaki honvédelmi, a
béketámogató, valamint háborús műveletekben a (harc)tevékenység ABV támogatásához, ABV
biztosításához kapcsolódó szakfeladatok ellátásához kapcsolódó gyakorlati tevékenységek
megtervezéséhez, megszervezéséhez és irányításához szükséges ismeretekkel;
- a vegyivédelmi alegységek általános katonai és szakkiképzésének, továbbá napi
tevékenységének tervezésére, szervezésére és vezetésére vonatkozó ismeretekkel;
- a sugárzó, mérgező, fertőző és veszélyes ipari anyagok kezelésével kapcsolatos rendszabályok
ismeretével;
- az elöljárói döntés-támogatást segítő, az ABV helyzet szakszerű értékelésére vonatkozó, a
következmények csökkentésére és felszámolására, az ABV védelmi feladatok koordinálására, és az
alegységek hatékony alkalmazására vonatkozó ismeretekkel;
- a szakterületeknek megfelelő vegyivédelmi szaktechnikai eszközök, berendezések
üzemeltetéséhez, alkalmazásához és kiszolgálásához szükséges általános és speciális ismeretekkel;
- az ABV szakfeladatok végrehajtásához szükséges informatikai és kommunikációs rendszerek
ismeretével;
- a megfelelő környezetvédelmi és katasztrófa-elhárítási ismeretekkel, a kárelhárítási és
kárfelszámolási feladatok tervezéséhez, szervezéséhez és a végrehajtás irányításához szükséges
szakmai ismeretekkel;
- a különböző vegyivédelmi technikai eszközök, egyéni védőeszközök, felszerelések és anyagok,
szállításával, tárolásával kapcsolatos rendszabályok ismeretével;
- a gyújtófegyverek, valamint a harctéri tüzek elleni védelem feladatainak végrehajtásához
szükséges szakmai ismeretekkel;
- a mérgező harcanyagok alapvető laboratóriumi analitikai módszereinek ismeretével, a
különböző eredetű radioaktív minták laboratóriumi elemzéséhez szükséges ismeretekkel és a vegyi,
biológiai és radioaktív anyagok harctéri mintavételezésének ismeretével;
képes:
- felmérni az ABV-fegyverek, illetve veszélyes ipari anyagok katonai műveletre gyakorolt
hatásának kockázatát a harcterületen, illetve a tevékenységi körzetben;
- az ABV helyzet szakszerű értékelése alapján javaslatok tételére, a következmények csökkentésére
és felszámolására, az ABV védelmi feladatok koordinálására és az alegységek hatékony
alkalmazására;
- fegyvernemi és szakalegységek ABV védelmi felkészítésének, kiképzésének tervezésére és
ellenőrzésére;
- az ABV- és gyújtófegyverek, valamint a harctéri tüzek elleni védelem technikai feladatainak
megszervezésére és összehangolt végrehajtására;
- a mérgező harcanyagok és radioaktív anyagok harctéri mintavételezésére, laboratóriumi
elemzések előkészítésére és az analízis végrehajtására;
- a vegyi-, sugár- és biológiai felderítés, valamint a mentesítés és a fertőtlenítés eszközeinek hazai
és nemzetközi előírásoknak megfelelő biztonságos üzemeltetésére, különböző környezeti és
bonyolult viszonyok között, azok összehangolt, hatékony alkalmazásának megszervezésére és
irányítására;
- a személyi védelem ABV védelmi összetevőivel történő ellátására és technikai kiszolgálás
megszervezésére;
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- a Magyar Honvédség katasztrófa-elhárítási rendszerén belül nukleáris baleset, ipari katasztrófa
következményeinek felszámolásával összefüggő szakfeladatok tervezésére, szervezésére és
irányítására;
alkalmas:
- vegyivédelmi szakaszparancsnoki, valamint rövid felkészülési idő után, vegyivédelmi század
szintű parancsnoki és törzs feladatok végzésére.
8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök:
8.1. alapozó ismeretek: 81-99 kredit
közszolgálati alapismeretek (közigazgatási alapvizsga ismeretanyaga), a szakmai törzsanyagot
megalapozó katonai- és társadalomtudományi alapismeretek;
8.2 szakmai törzsanyag: 81-99 kredit
általános és katonai vezetéstudományi, hadtudományi alapismeretek, térinformatika, katonai
térképészeti ismeretek, a nemzeti katonai értékrend, hagyományok és az egyetemes és magyar
hadtörténelem, valamint az összfegyvernemi és fegyvernemi harcászat alapismeretei, haditechnika,
katonapedagógia, hadijog, logisztikai ismeretek, testnevelés;
8.3. differenciált szakmai anyag: 54-66 kredit
szakterületi, fegyvernemi (lövész, harckocsizó, felderítő, tüzér, műszaki, légvédelmi rakéta és
vegyivédelmi) ismeretkörök.
9. Szakmai gyakorlat:
Az intézményen kívül teljesítendő szakmai (csapat) gyakorlat kritérium-feltétel. A csapatgyakorlat
a képzés során kiegészül szaki- és specializációi szinten szervezett, intézményi és csapatbázison
levezetett, gyakorlásokkal és komplex harcászati foglalkozásokkal. A szakmai- és csapatgyakorlatok
és komplex harcászati foglalkozások összegzett időtartama a teljes képzés során: 8-16 hét.
10. Idegennyelvi követelmények:
Az alapfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, legalább STANAG 6001. 2.2.2.2.
nyelvvizsga-bizonyítvány szükséges.

8. KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK
1. Az alapképzési szak megnevezése: katonai gazdálkodási (Military Economics)
2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc)
- szakképzettség: közgazdász katonai gazdálkodási alapképzési szakon
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Military Economist
- választható specializációk: pénzügyi, hadtáp (Finance, Military Supply)
3. Képzési terület: államtudományi
4. Az NKE tv. 3. §-ában meghatározott felsőoktatási terület: katonai
5. A képzési idő félévekben: 7 félév
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6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 210 kredit
6.1. Az NKE tv. 3. §-ában meghatározott felsőoktatási területen belüli közös képzési szakasz
minimális kreditértéke: 54 kredit
6.2. A specializációhoz rendelhető minimális kreditérték: 47 kredit
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit
6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 10 kredit
6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 80 kredit
6.6. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: 7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
7.1. A képzés célja olyan közgazdász tisztek képzése, akik a képzés során elsajátított közgazdasági,
alkalmazott gazdaságtudományi, módszertani és hadtudományi ismereteik birtokában - a választott
szakiránynak megfelelően - a hazai, nemzetközi és szövetségi műveletekben képesek:
- költségvetési szerveknél a különböző gazdasági folyamatok tervezésére, szervezésére,
irányítására, elemzésére, értékelésére; a Magyar Honvédség, nemzetbiztonsági szolgálatok és
rendvédelmi feladatokat ellátó szervek a pénzügyi, számviteli, gazdálkodási, nyilvántartási,
elemzési, ellenőrzési feladatainak önálló elvégzésére; továbbá
- az elsajátított általános és specifikus katonai pénzügyi, gazdálkodási, vezetői ismereteik és
gyakorlati készségeik felhasználásával a gazdálkodás és ellátás feladatainak tervezésére,
szervezésére, elemzésére és irányítására; a szakalegységek alaprendeltetéséből fakadó feladatai
végrehajtásának vezetésére a békeidőszaki honvédelmi, a béketámogató, valamint háborús
tevékenységekben.
A szakon végzettek kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második
ciklusban történő folytatásához.
7.2. Az NKE tv. 3. §-ában meghatározott felsőoktatási területen belüli közös képzési szakasz
alapszak szempontjából fontos kompetenciái:
- a szaktudományos és korszerű információs és haditechnikai ismeretek;
- a fizikai, a pszichikai, a morális feladatokra összpontosító szakmai, pedagógiai, vezetéselméleti
ismeretek;
- az alárendelt katonai szervezet működésének bonyolult helyzetekben történő eredményes
biztosításához szükséges ismeretek.
7.3. Az alapfokozat birtokában a katonai gazdálkodási alapképzési szakon végzettek képesek:
- érvényt szerezni a hadviselés nemzetközi egyezményekben rögzített szabályainak hazai,
nemzetközi és szövetségi műveletekben;
- a modern hadsereg funkcióit, helyét és szerepét megérteni a demokratikus társadalomban;
- közgazdasági, szakmai, pedagógiai, vezetéselméleti ismeretek elsajátítására;
- a hadsereg magyar és európai értékeinek, hagyományainak képviseletére.
7.4. Az alapfokozat birtokában a katonai gazdálkodási alapszakon végzettek alkalmasak:
- a hazai, nemzetközi és szövetségi műveletekben, valamint a katonai szervezeteknél a gazdasági
folyamatok tervezésére, szervezésére, irányítására, elemzésére és értékelésére;
- szakalegységek alaprendeltetéséből fakadó feladatai végrehajtásának vezetésére.
A katonai gazdálkodási alapszak pénzügyi specializációján végzettek alkalmasak továbbá:
- a Magyar Honvédség, a nemzetbiztonsági szolgálatok és a rendvédelmi feladatokat ellátó
szervek pénzügyi, számviteli, gazdálkodási, nyilvántartási, elemzési és ellenőrzési feladatainak
önálló elvégzésére.
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A katonai gazdálkodási alapszak hadtáp specializációján végzettek - a választott modulnak
megfelelően - alkalmasak továbbá:
- a hadsereg logisztikai rendszerében a logisztikai szolgálatok költségvetési előirányzati és
anyaggazdálkodási tevékenységének koordinálására, ellenőrzésére, elemzésére, értékelésére, az
erőforrások optimális elosztásához szükséges javaslatok kidolgozására, a vezetői döntések
előkészítésére;
- az üzemanyag-ellátás, az élelmezési ellátás, illetve a ruházati ellátás gazdaságos, hatékony
tervezésére, szervezésére és végrehajtására.
8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök):
8.1. alapozó ismeretek: 27-29 kredit
szociológia, pszichológia, gazdaságtörténet, európai uniós ismeretek, jog, politikaelmélet,
hadtörténelem, harcászat, hadijog, katonai térképészeti ismeretek, pedagógia, egyéb katonai
ismeretek;
8.2. gazdaságtani és módszertani alapismeretek: 54-56 kredit
matematika, informatika, statisztika, közgazdaságtan, vállalat-gazdaságtan, számvitel, pénzügy,
védelem-gazdaságtan, információs műveletek, vezetés- és szervezéselmélet;
8.3. szakmai törzsanyag: 52-56 kredit
számvitel, pénzügy, üzleti tervezés, üzleti etika, marketing, humánerőforrás-menedzsment,
kontrolling, környezetvédelem, gazdasági jog, közpénzügyek, testnevelés, egyéb katonai ismeretek
(haditechnikai alapismeretek, logisztikai támogatás);
8.4. differenciált szakmai ismeretek: 47-65 kredit
a) pénzügyi specializáció: üzleti kommunikáció, katonai pénzügyi ellátás, logisztikai támogatás,
közpénzügyek, pénzügyi gazdasági elemzés-ellenőrzés, háborús pénzügyi biztosítás,
társadalombiztosítás, katonai pénzügyi informatika, non-profit intézmények pénzügyei;
b) hadtáp specializáció - a választott modul (logisztikai gazdálkodási, hadtáp üzemanyag-ellátó,
hadtáp élelmezési ellátó, hadtáp ruházati ellátó) szerint:
szolgáltatásmenedzsment, logisztikai támogatás, anyagismeret és gyártástechnológia,
szaktechnikai ismeretek, anyagmozgatás, tárolás, szállítás, katonai ellátás-szolgáltatás
menedzsment.
9. Szakmai gyakorlat:
Az intézményen kívül teljesítendő szakmai gyakorlat kritériumkövetelmény. A szakmai gyakorlat
időtartama legalább 10 hét.
10. Idegennyelvi követelmények:
Az alapfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert STANAG 6001. 2.2.2.2.
nyelvvizsga-bizonyítvány szükséges.

9. KATONAI ÜZEMELTETÉS ALAPKÉPZÉSI SZAK
1. Az alapképzési szak megnevezése: katonai üzemeltetés (Military Maintenance)
2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc)
- szakképzettség: katonai üzemeltető vezető
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- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Military Maintenance Manager
- választható specializációk: katonai repülőműszaki, repülésirányító, híradó, katonai informatika,
rádióelektronikai felderítő és elektronikai hadviselés (Military Aviation Technical, Military Air Traffic
Control, Telecommunication, Military Information Technology, Signal Intelligence and Electronic
Warfare)
3. Képzési terület: államtudományi
4. Az NKE tv. 3. §-ában meghatározott felsőoktatási terület: katonai
5. A képzési idő félévekben: 8 félév
6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 240 kredit
6.1. Az NKE tv. 3. §-ában meghatározott felsőoktatási területen belüli közös képzési szakasz
minimális kreditértéke: 60 kredit
6.2. A specializációhoz rendelhető minimális kreditérték: 44 kredit
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 12 kredit
6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 10 kredit
6.5. Az elméleti és gyakorlati ismeretek aránya, beleértve a képzés szemináriumi gyakorlatait is:
35-45%
7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan katonai üzemeltető szakemberek képzése, akik alkalmasak a Magyar
Honvédség, a Honvédelmi Minisztérium, annak háttérintézményei, valamint a védelmi szféra
haditechnikai és más szaktechnikai eszközeinek üzemeltetésére, az üzembentartás vezetésére,
valamint az új haditechnikai eszközök és a hozzájuk kapcsolódó új technológiák bevezetésére,
illetve alkalmazására. A választott szakiránytól függően képesek alegység-parancsnoki és szaktiszti
beosztásokban honi területeken béke és minősített időszakban, külföldön többnemzeti
béketámogató és háborús műveletekben haditechnikai rendszerek üzemeltetéséhez és
üzembentartásához kapcsolódó gyakorlati tevékenységek tervezésére, szervezésére és irányítására.
A szakon végzettek kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban
történő folytatásához.
7.1. Az alapszakon végzettek rendelkeznek:
- közszolgálati alapismeretekkel;
- a megfelelő alap katonai vezetői (parancsnoki) kompetenciákkal;
- a nemzeti katonai hagyományok tiszteletével;
- rövid felkészítés után nemzetközi (Európai Unió, NATO, ENSZ) környezetben, háborús és
békeműveleti helyzetekben, különböző vallási, etnikai és kulturális területen való feladatvégrehajtás képességével;
- saját fegyverneme, illetve szakcsapata iránti elhivatottsággal és más fegyvernemek,
szakcsapatok szakmai kultúrájának tiszteletével;
- az első tiszti beosztás ellátásához szükséges jogi ismeretekkel;
- a szakasz (század) kiképzéséhez szükséges szakmódszertani ismeretekkel;
- a szakasz (század) békevezetési okmányai és azok vezetéséhez szükséges ismeretekkel;
- alegységszintű elméleti és gyakorlati ismeretekkel a Magyar Honvédség katasztrófavédelmi
feladatok megoldásához való hozzájárulásához;
- korszerű katonai térképészeti, tereptani és katonaföldrajzi ismeretekkel;
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- a szakasz (század) kommunikációs, híradó és informatikai eszközeinek ismeretével, informatikai
alkalmazói ismeretekkel;
- alapvető egészség- és járványügyi, valamint sebesült-ellátási ismeretekkel;
- kiváló mentális, fizikai, pszichikai állapottal;
- magabiztos angol katonai szaknyelvi kommunikációs készségekkel;
- korszerű teljesítményértékelési és a beosztottakat motiváló képességekkel.
7.2. Az alapképzési szakon végzettek ismerik és képesek:
- helyesen értelmezni a modern hadsereg funkcióit, helyét és szerepét a demokratikus
társadalmakban;
- a modern hadsereg magyar és európai értékeinek, hagyományainak képviseletére és tiszteletére;
- harcos elődeikhez híven és méltón teljesíteni katonai-szakmai feladataikat;
- a katonai szövetségi rendszerben a számukra előírt feltételeknek és feladatoknak megfelelni;
- érvényt szerezni a hadviselés nemzetközi egyezményekben rögzített szabályainak a hazai, a
nemzetközi és a szövetségi műveletekben;
- harcászati szintű katonai szakalegységeik kiképzésének, napi tevékenységének tervezésére,
szervezésére és vezetésére;
- az erők és eszközök megóvásával kapcsolatos feladatok tervezésére, szervezésére és irányítására;
- környezettudatos katonai-szakmai tevékenység végzésére és munkavédelmi feladatok
megoldására;
- modern vezetési módszerek és eszközök alkalmazására;
- az egyenlő esélyű hozzáférés elvének alkalmazására;
katonai repülőműszaki specializáción továbbá
- a légijármű üzemeltetésével és javításával kapcsolatos folyamatosan kiadott utasítások,
szabályzatok, közlönyök és egyéb okmányok feldolgozására és végrehajtására;
- a tanulmányok befejezését követően a szakterületnek megfelelően önképzés keretében, az
adott típusú légijármű kiszolgálási és üzemben tartási rendszerének elsajátítására;
- a légijármű és berendezései meghibásodásainak gyors és pontos feltárására, azok előírás szerinti
szakszerű kijavítására, illetve kijavíttatására;
- a légijármű üzemben tartásához és csapatjavításához szükséges anyagi eszközök biztosítására
irányuló szakmai számítások végrehajtására;
repülésirányító specializáción továbbá
- a munkakörük ellátásában alkalmazott híradó, informatikai és vezetéstechnikai eszközök
kezelésére;
- az alapvető légiforgalmi és légvédelmi irányításkor alkalmazott eljárások végrehajtására;
- gurító, repülőtéri és közelkörzeti irányításra, valamint egy légijármű folyamatos és biztonságos
irányítására útvonalon, légi, földi célok megközelítésekor;
híradó specializáción továbbá
- a Magyar Honvédségben rendszeresített, illetve alkalmazott tábori, valamint stacioner híradó és
információbiztonsági hardver- és szoftverelemek (távbeszélőközpontok, kapcsolók, irányválasztók,
modemek, átvitel technikai rendszerek) és az ezekből kialakított rendszerek üzemeltetésével és
üzemben tartásával kapcsolatos feladatok tervezésére és szervezésére;
- alkalmi harci kötelékek, alegységek béke és békétől eltérő műveletek során alkalmazható
kommunikációs eszközökkel történő biztosítási feladatokhoz kapcsolódó tervezési, szervezési
műveletek végrehajtására és irányítására alegység szinten;
- a szakszolgálatok alaprendeltetéséből fakadó feladatok végrehajtásának megszervezésére,
vezetésére és ellenőrzésére;
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- a kommunikációs eszközök és rendszerek üzemben tartásának koordinálására, az időszakos
kiszolgálási tervek és jelentések kidolgozására;
- az általános információbiztonság menedzsmentjének, ezen belül a személyi biztonsággal, a
fizikai biztonsággal, az adminisztratív biztonsággal összefüggő alapvető elméleti és gyakorlati
feladatok koordinálására, végrehajtására és ellenőrzésére;
- az elektronikus információbiztonság menedzsmentjének, ezen belül különösen a
kockázatmenedzsmenttel, valamint az akkreditációval és auditálással kapcsolatos alapvető elméleti
és gyakorlati feladatok koordinálására, végrehajtására és ellenőrzésére;
- az elektronikus információbiztonság technikai menedzsmentje megvalósítására, ezen belül
különösen a rejtjelbiztonsággal, EMC-vel, átvitelbiztonsággal, számítógép- és helyi hálózat
biztonsággal, hálózatok biztonságos összekapcsolásával összefüggő elméleti és gyakorlati feladatok
koordinálására, végrehajtására és ellenőrzésére;
katonai információbiztonsági modulon továbbá
- a Magyar Honvédség adatkezelő rendszereit érintő kérdésekben az információbiztonság teljes
körű képviseletére;
- kezelni az állandó telepítésű adatkezelő nemzeti és külföldi nyílt, nem nyilvános, minősített
elektronikus adatokat feldolgozó rendszerek tervezésével, létrehozásával, üzemeltetésével,
fenntartásával, megszüntetésével kapcsolatos szakmai kérdéseket;
- a gyakorlatok, konferenciák és egyéb rendezvények rendszereinek tervezésére, fejlesztésére,
beszerzésére, tesztelésére, üzembe helyezésére, üzemeltetésére, illetve megszüntetésére;
- az elektronikus adatkezelő rendszer személyi, fizikai, adminisztratív biztonsági
követelményeinek megvalósítására;
- az adatkezelő rendszerek biztonsági követelményeinek és az ezek megvalósítására irányuló
rendszabályok meghatározására;
- a szervezet-, illetve rendszerspecifikus biztonsági szabályzatok kidolgozására, kidolgoztatására;
- a rendszerek hatósági akkreditálásával, auditálásával és egyéb hivatalos ügyintézéssel
kapcsolatos feladatok végzésére;
- szervezetek közötti együttműködés szervezésére, szabályozására, a külső ügyfelekkel, harmadik
fél hozzáférésével kapcsolatos biztonsági kérdések megoldására, valamint információvédelmi
feladatok összehangolására;
- a nemzeti és a külföldi nyílt, nem nyilvános, minősített elektronikus adatkezelő rendszerek
biztonságát javító intézkedésekre, azok végrehajtására, kockázatarányos biztonsági eljárások
kidolgozására javaslatot tenni;
- elektronikus adatokat feldolgozó rendszerek kockázatelemzésének végzésére, dokumentálására;
- a minősített elektronikus adatkezelő rendszer, TEMPEST felelős feladatainak végzésére;
rendszerbiztonsági ellenőrzésére, a tapasztalatok kiértékelésére; a biztonsági incidensek kezelésére;
szervezetek szakmai tevékenységének irányítására, támogatására;
- az elektronikus biztonsági feladatokat ellátó személyek részére a szakmai képzés tervezésére,
szervezésére, valamint szakmai továbbképzések, felkészítések megtartására;
- a rejtjelző rendszerek tervezése folyamatának átlátására, a különböző rendszerelemekből
hálózati struktúra kialakítására;
- a rejtjelző eszközök üzemben tartásának koordinálására, az időszakos tervek és jelentések
kidolgozására;
- az elsajátított rejtjelzéssel összefüggő szabályzók értelmezésére, a felmerült problémák esetén a
szabályozók alkalmazására;
- a rejtjeltevékenységgel összefüggő dokumentum elkészítésére, naprakészen tartására;
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- javaslatot tenni a NATO, az Európai Unió, a nemzeti nem nyilvános, minősített rendszerek
védelmét biztosító rejtjelző eszközök biztonságát javító intézkedésekre és jóváhagyás után azok
végrehajtására;
- megfelelő szakmai gyakorlat megszerzését követően a nemzetközi szervezetekben feladatok
végrehajtására;
katonai informatika specializáción továbbá
- a Magyar Honvédségben rendszeresített, illetve alkalmazott stacioner és tábori híradó és
informatikai rendszerek, eszközök, szoftverek üzemeltetésével és üzemben tartásával kapcsolatos
feladatok tervezésére, szervezésére, vezetésére, ellenőrzésére, a szaktevékenység koordinálására;
- a Magyar Honvédségben rendszeresített informatikai eszközök üzemeltetésével kapcsolatos
költségtervezés, logisztikai tervezés és jelentési kötelezettség végrehajtására;
- az informatikai szervezetek napi tevékenységének vezetésére;
- a műveletek informatikai támogatásának tervezésére, szervezésére;
- a katonai szervezetek informatikai biztonsági feladatainak ellátására, az elektronikus biztonságra
vonatkozó szabályozók érvényre juttatására;
- az informatikai rendszer fejlesztésére vonatkozó javaslatok megfogalmazására, az informatikai
fejlesztésre vonatkozó felhasználói igények, követelmények összegzésére, véleményezésére és
szakmai képviseletére;
- informatikai fejlesztési feladatok irányítására, koordinálására;
rádióelektronika felderítő és elektronika hadviselés specializáción továbbá
- szakismereteivel hozzájárulni az összfegyvernemi kötelékek harci alkalmazásának
rádióelektronikai felderítő és elektronikai hadviselési támogatásának megtervezéséhez,
megszervezéséhez és végrehajtásához;
- az adatszerzés alegységszintű megtervezésére, megszervezésére és irányítására;
- a megszerzett adatok előzetes feldolgozására, az elektronikai objektumok értékelésére, a célok
kiválasztására és az adatok továbbítására az elöljáró vezetési szint felé;
- a rendszeresített szárazföldi és légi technikai eszközökkel a rádióelektronikai felderítő és
elektronikai hadviselés feladatok körültekintő megtervezésére, megszervezésére, irányítására és
végrehajtására;
- az alkalmi harci kötelékek, alegységek béke és békétől eltérő műveletei során alkalmazható
rádióelektronikai felderítő és elektronikai hadviselési eszközökkel történő támogatási feladatok
tervezésére, szervezésére, irányítására alegység szinten;
- az első tiszti beosztásában rendszeresített parancsnoki és más szakbeosztások betöltésére;
- más fegyvernemekkel, szakalegységekkel való együttműködésre.
7.3. Az alapképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a hazai, nemzetközi és szövetségi műveletekben, valamint a harcászati szintű katonai
szervezeteknél a haditechnikai rendszerek üzemeltetésének végrehajtására, valamint
üzembentartásuk tervezésére, szervezésére, irányítására, elemzésére és értékelésére;
- a katonai alegységekben szaktiszti beosztások ellátására;
- a szakalegységek alaprendeltetéséből fakadó feladatai végrehajtásának vezetésére;
- a rendszeresített haditechnikai eszközök és haditechnikai szakanyagok szakszerű alkalmazására,
hadra fogható állapotban tartására.
7.4. A szakképzettség gyakorlásához szükséges adottságok és készségek:
- kreativitás, rugalmasság, autonómia;
- problémafelismerő készség és problémamegoldó képesség;
- intuíció és módszeresség;
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- tanulási készség és jó memória;
- széleskörű műveltség;
- belső igényesség;
- magas szintű stressztűrő képesség;
- információfeldolgozási képesség;
- környezettel szembeni érzékenység;
- elkötelezettség és igény a minőségi munkára;
- a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás;
- kezdeményezés, személyes felelősségvállalás és gyakorlás, döntéshozatal;
- alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat után
vezetői feladatok ellátására.
8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök):
8.1. alapozó ismeretek: 82-98 kredit
- katonai ismeretek: 30-34 kredit
szabályismeret, lövészeti felkészítés, harcászat, katonai testnevelés;
- közszolgálati alapismeretek: 28-32 kredit
biztonsági tanulmányok, közszolgálati alapismeretek, a közszolgálati alapvizsga ismeretanyaga,
közszolgálati életpályák, közszolgálati logisztika, alkotmányjog, az állam szervezete;
- gazdasági és humán ismeretek: 10-14 kredit
hadijog, közgazdaságtan, logika, minőségbiztosítás és minőségirányítás;
- természettudományos alapismeretek: 14-18 kredit
matematika, fizika, villamosságtan.
8.2. Szakmai törzsanyag ismeretkörei: 81-99 kredit
- szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 54-66 kredit
villamos áramkörök és hálózatok, informatikai ismeretek, szenzortechnikai ismeretek,
mechatronikai ismeretek, telekommunikációs ismeretek, repülési ismeretek, rádióelektronikai
felderítő- és elektronikai hadviselési ismeretek, rendszertechnika, rendszerüzemeltetés,
szakharcászat, szakági rendszerek, típusismeret;
- szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 27-33 kredit rendszerüzemeltetés és
üzemeltetési eljárások, szakharcászat, rendszer- és típusismeret.
8.3. Differenciált szakmai ismeretek: 54-66 kredit
- választható specializációk: 44-56 kredit
a híradó, a katonai informatika, a katonai repülőműszaki, a repülésirányító, a rádióelektronikai
felderítő és elektronikai hadviselés specializációkon a kompetenciák kialakításához szükséges
ismeretkörök.
- szakdolgozat.
9. Szakmai gyakorlat:
A honvéd tisztjelöltek az első szakmai gyakorlatot az alapképzésben a 6. szemeszterben, 2 hetes
időtartamban, a Magyar Honvédség kijelölt katonai szervezeteinél, választott szaknak, illetve
specializációnak megfelelő feladattal hajtják végre. A második szakmai gyakorlat az alapképzés 8.
szemeszterében történik. Ez egybefüggő 4 hetes szakmai gyakorlatot jelent, amely az első tiszti
beosztásra való felkészítést is jelenti egyben.
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10. Idegennyelvi követelmények:
Az alapfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert STANAG 6001. 2.2.2.2.
nyelvvizsga-bizonyítvány szükséges.

10. KATONAI LOGISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK
1. Az alapképzési szak megnevezése: katonai logisztika (Military Logistics)
2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc)
- szakképzettség: katonai logisztikai vezető
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Military Logistic Leader
- választható specializációk: hadtáp, katonai közlekedési, haditechnikai (Military Supply, Military
Movement and Transportation, Maintenance).
3. Képzési terület: államtudományi
4. Az NKE tv. 3. §-ában meghatározott felsőoktatási terület: katonai
5. A képzési idő félévekben: 8 félév
6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 240 kredit
6.1. Az NKE tv. 3. §-ában meghatározott felsőoktatási területen belüli közös képzési szakasz
minimális kreditértéke: 60 kredit
6.2. A specializációhoz rendelhető minimális kreditérték: 70 kredit
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 12 kredit
6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 10 kredit
6.5. Az elméleti és gyakorlati ismeretek vonatkozásában - beleértve a képzés szemináriumi
gyakorlatait is - a gyakorlati ismeretek minimális kreditértéke a teljes képzési időre számítva: 96
kredit
7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja: A Magyar Honvédség számára olyan, harcászati szintű katonai logisztikai vezetők
(honvédtisztek) képzése, akik a megszerzett általános- és speciális katonai ismeretek birtokában
képesek a logisztikai szakalegységek vezetésére, harcászati szintű logisztikai támogatási
(anyagellátási, közlekedési és fenntartási) folyamatok tervezésére, szervezésére, irányítására és
ellenőrzésére, nemzeti és többnemzeti környezetben, békeidőszakban, válságkezelő,
katasztrófaelhárítási, béketámogatási és háborús műveletekben egyaránt. Mindezeken túl kellő
mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek, a továbbképző tanfolyamok ismeretanyagával
kiegészítve a képzés második ciklusban történő folytatásához. A képzés egésze felkészít a
közszolgálati életpályára.
7.1. Az alapképzési szakon végzettek ismerik:
- a közigazgatás felépítését és működését;
- a modern haderő értékeit és funkcióit;
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- a választott specializációjuknak, várható beosztásuknak megfelelő általános katonai és katonai
szakmai alkalmazási elveket;
- az alárendelt katonai szervezet működése bonyolult helyzetekben történő eredményes
biztosításának elméleti és gyakorlati módszereit;
- a katonai alegységek alkalmazásának elveit,
- a harcászati szintű katonai logisztikai támogatási feladatok, folyamatok elveit és végrehajtásának
gyakorlati módszereit;
- a rendszeresített haditechnikai eszközök alkalmazásának és fenntartásának tervezését,
szervezését, irányítását és ellenőrzését;
- a katonai logisztikai alegységek kiképzésének, felkészítésének, vezetésének elveit és feladatait;
- a választott specializációjuknak megfelelően a katonai műveletek végrehajtásához biztosított
polgári, szövetséges és harmadik fél által biztosított logisztikai erőforrások és eszközök
igénybevételének szabályait;
- a közigazgatási alapvizsga ismeretanyagát.
7.2. Az alapképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a közszolgálat más területeivel való együttműködésre;
- a logisztikai alegységek vezetésére;
- a harcászati szintű törzsekben szakmai feladatok ellátására, logisztikai döntések előkészítésére;
- a választott specializációjuknak megfelelő szaktiszti beosztások ellátására;
- a hazai és nemzetközi környezetben a harcászati szintű anyagellátási, katonai közlekedési,
üzemfenntartási feladatok vezetésére békében és a békétől eltérő helyzetekben egyaránt;
- a megszerzett elméleti tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására, a problémamegoldó
technikák használatára;
- a logisztikai alegységek, a logisztikai folyamatok tervezéséhez, szervezéséhez, irányításához és
ellenőrzéséhez szükséges okmányok, dokumentumok kidolgozására, valamint vezetésére.
hadtáp specializáción továbbá:
Az általános- és specifikus katonai ismereteik és gyakorlati készségeik birtokában az ellátó
szakalegységek alaprendeltetéséből fakadó feladatai végrehajtásának vezetésére. A katonai
gazdálkodás, a hadtápanyag-ellátás tervezésére, szervezésére, vezetésére, nemzeti és többnemzeti
környezetben, békeidőszakban, válságkezelő, katasztrófaelhárítási, béketámogató és háborús
műveletekben egyaránt.
katonai közlekedési specializáción továbbá:
Az általános és specifikus katonai ismereteik és készségeik birtokában a katonai közlekedési,
mozgatási, szállítási feladatok tervezésére, szervezésére és vezetésére. A szállító szakalegységek
alaprendeltetéséből fakadó feladatai végrehajtásának vezetésére nemzeti és többnemzeti
környezetben, békeidőszakban, válságkezelő-, katasztrófa elhárítási-, béketámogató- és háborús
műveletekben egyaránt.
haditechnikai specializáción továbbá:
Az általános és specifikus katonai ismereteik és készségeik birtokában a választott
specializációnak megfelelő alegység-parancsnoki és szaktiszti beosztásokban - nemzeti és
többnemzeti környezetben, békeidőszakban, válságkezelő, katasztrófaelhárítási, béketámogató és
háborús műveletekben egyaránt - a haditechnikai biztosítás szakirányú feladatai végrehajtásának
tervezésére, szervezésére, irányítására, ellenőrzésére.
7.3. A szakképzettség gyakorlásához szükséges adottságok és készségek:
- kreativitás, rugalmasság, problémamegoldó készség;
- vezetői és együttműködési készség;
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- nemzeti és katonai hagyományok tisztelete;
- a minőségi munka iránti igényesség;
- a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás;
- tervezői és szervezői készség;
- az általános katonai és speciális logisztikai ismeretek megismerésére való törekvés;
- az alárendeltek teljesítmény értékelésének képessége;
- alaposság és feladatmegoldó képesség;
- a parancsnoki, vezetői beosztás és a szakmai feladatok többnemzeti környezetben történő
ellátását biztosító angol szaknyelvi készségek;
- kiváló mentális és fizikai állapot;
- a szakalegységek és katonai logisztikai folyamatok irányításának készsége;
- jó kommunikációs készség, az elsajátított médiaismeretek alkalmazásnak képessége.
8. Az alapfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. alapozó ismeretek: 81-99 kredit
Közszolgálati ismeretek, (rendészet elmélete és rendészeti eszközrendszer, hadelmélet és katonai
műveletek, alkotmányjog, állam szervezete, katasztrófavédelmi igazgatás, közszolgálati életpályák,
közszolgálati gyakorlat, nemzetbiztonsági tanulmányok, közigazgatási funkciók és működés,
általános politológia, általános szociológia, vezetés- és szervezéselmélet, közszolgálati logisztika,
közpénzügyek és államháztartástan, katonai vezetői alapismeretek, természettudományi- és
társadalomtudományi alapismeretek (az ismeretkörök tartalmazzák a közigazgatási alapvizsga
ismeretanyagát);
8.2. szakmai törzsanyag: 85-103 kredit
- szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 61-73 kredit
Mechanika,
anyagtudomány,
békefenntartói
alapismeretek,
logisztikai
támogatás,
anyagmozgatás- raktározás szervezése, katonai szállítások alapjai, műszaki alapismeretek, logisztikai
szaktechnikai eszközök, védelemgazdaságtan, döntés-előkészítési módszerek;
- szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 24-30 kredit
a) hadtáp specializáción: államháztartási számvitel, katonai pénzügyek, katonai ellátásszolgáltatásmenedzsment, szakági ellenőrzés-elemzés, hadtáp szakharcászat;
b) katonai közlekedési specializáción: katonai közlekedési üzemtan, közlekedési hálózatok,
közlekedési technika, közlekedési folyamatok szabályozási rendszere, katonai szállító járművek;
c) haditechnikai specializáción: hő- és áramlástani rendszerek, gépelemek, haditechnikai eszközök
anyagismerete, műszaki kommunikáció, műhelytechnológiák, karbantartás és javítás szervezése.
8.3. Differenciált szakmai ismeretek: 46-60 kredit
a) hadtáp specializáción: hadtáp szaktechnikai eszközök, hadtápanyag ismeretek, üzemanyag
ellátás, ruházati ellátás, élelmezési ellátás, humán- és térképanyag ellátás, katonai logisztikai
informatikai modulok, ellátó alegységek vezetése;
b) katonai közlekedési specializáción: közlekedési-szállító alegységek műveleti alkalmazása,
katonai szállításszervezés, csapatgazdálkodás, szállító alegység vezetése, katonai közlekedési
informatika;
c) haditechnikai specializáció
- páncélos- és gépjármű-technikai modulon: katonai műveletek páncélos és gépjármű-technikai
biztosítása, javító szakalegységek vezetése, rendszerben tartás, belsőégésű motorok, járművek
szerkezete.
- fegyverzettechnikai modulon: katonai műveletek fegyverzettechnikai biztosítása,
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fegyverzettechnikai eszközök rendszerbentartása, fegyverzettechnikai rendszerek, szakalegységek
vezetése.
9. Szakmai gyakorlat:
A honvéd tisztjelöltek az első szakmai gyakorlatot az alapképzésben a 6. szemeszterben, két hetes
időtartamban, a Magyar Honvédség kijelölt katonai szervezeteinél, választott szaknak, illetve
specializációnak megfelelő feladattal hajtják végre. A második szakmai gyakorlatot az alapképzés 7.
szemeszterében, vagy azt követően specializációnak megfelelő feladattal katonai szervezetnél
hajtják végre, két hét időtartamban. A harmadik szakmai gyakorlat az alapképzés 8. szemeszterében
történik, egybefüggő 4 hetes szakmai gyakorlatot jelent, amely az első tiszti beosztásra való
felkészítést is jelenti.
10. Idegen nyelvi követelmények:
Az alapfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert legalább legalább STANAG
6001. 2.2.2.2. nyelvvizsga-bizonyítvány szükséges.

11. NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK
1. Az alapképzési szak megnevezése: nemzetközi igazgatási (International Public Management)
2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA)
- szakképzettség: nemzetközi közszolgálati menedzser
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: International Public Service Manager
3. Képzési terület: államtudományi
4. Az NKE tv. 3. §-ában meghatározott felsőoktatási terület: nemzetközi és európai
közszolgálati
5. A képzési idő félévekben: 6 félév
6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit
6.1. Az NKE tv. 3. §-ában meghatározott felsőoktatási területen belüli közös képzési szakasz
minimális kreditértéke: 25 kredit
6.2. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit
6.3. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 15 kredit
6.4. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 50 kredit
6.5. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: 12
7. Az alapszak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a közszolgálati intézményrendszer
nemzetközi kapcsolataiban, különösen az Európai Unió és az európai országok szerveivel való
együttműködésben nemzetközi ügyintézői, szervezői, kapcsolattartói feladatokat hatékonyan
ellátni, nemzetközi szervezetekben menedzseri feladatokat végezni.
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7.1. Az alapszakon végzettek ismerik:
- a „közös közszolgálati ismeretek” elsajátításával a rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági
szakterületek felépítését, szabályozását, működését,
- a magyar államszervezet és közigazgatási szervezetrendszer felépítését, feladatait,
- a nemzetközi közösség közjogi rendszerét, forrásait, elveit, alapvető dokumentumait,
- az Európai Unió intézményrendszerének történetét, szervezetét, működését, hatásköreit,
- az Európai Unió jogrendszerének forrásait, elveit, a jogalkotás és a jogérvényesítés folyamatát,
- az Európai Unió szakpolitikáinak lényegét,
- a nemzetközi biztonságpolitika intézményeit, prioritásait,
- a nemzetközi szervezetek és államik kapcsolatrendszerét,
- a magyar külpolitika rendszerváltás utáni történetét, a magyar diplomácia prioritásait, és a
magyar külszolgálat működését,
- a magyar és a régiós külgazdasági kapcsolatrendszert, a nemzetközi gazdasági kapcsolatok főbb
folyamatait,
- a nemzetközi tárgyalások, a hivatalos kommunikáció és protokoll jellemzőit a közszolgálatban,
- más kulturális és politikai régiók karakterét (alapvető országismeret), és interkulturális
ismereteket,
- a közszolgálati életpályák jellemzőit,
- a magyar államháztartás és költségvetés rendszerét,
- a közigazgatás információs rendszereit, az állami adatvagyon működését,
- a közszolgálati szervek együttműködésének gyakorlati kérdéseit,
- a közigazgatási, közszolgálati szaknyelvet.
7.2. Az alapszakon végzettek alkalmasak:
- nemzetközi partnerkapcsolatokból, tagságokból, egyéb szervezeti kapcsolatokból következő
kötelességek, feladatok, folyamatok értelmezésére, ezek beépítésére a közszolgálati szervezet
döntési folyamataiba,
- a nemzetközi kapcsolat kezelésében a munkakörből következő feladatok megfelelő
képviseletére, a mandátum értelmezésére, a kapcsolat előnyeinek és kockázatainak felismerésére,
- kormányzati, ágazati és szervezeti szintű stratégiák értelmezésére és végrehajtói szintű
érvényesítésére,
- közigazgatási feladat-ellátás szervezésére és végrehajtására,
- hatékony közszolgálati kommunikációra, eredményes tárgyalási és együttműködési technikák
alkalmazására,
- érdemi feladatellátásra a közhatalom gyakorlását megvalósító, valamint a közszolgáltatások
biztosításában közreműködő állami és nem állami szerveknél,
- a vezetői döntések előkészítésére és a döntéshozatali eljárásban való aktív részvételre,
- az emberi erőforrás-gazdálkodással, az életpálya-tervezéssel, valamint a közszolgálatban
működtetett személyzeti rendszerekkel kapcsolatos alapvető feladatok ellátására,
- a jó állam, a jó kormányzás és a jó közigazgatás elveinek és célkitűzéseinek érvényre juttatására,
- az Alaptörvényből és az európai uniós szabályokból fakadó elvárásoknak megfelelően
együttműködni és kommunikálni a lakossággal,
- alapozó ismeretek birtokában nemzetközi közszolgálati mestertanulmányok folytatására.
7.3. A szakképzettség gyakorlásához szükséges adottságok és készségek:
- a közszolgálat iránti elkötelezettség, felelősségteljes, toleráns magatartás, mások véleményének
tiszteletben tartása,
- elemzőkészség, problémafelismerő és problémamegoldó készség,
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- információfeldolgozási képesség, módszertani tudatosság,
- kezdeményezés, személyes felelősségvállalás, döntéshozatali képesség,
- csoportmunkára való alkalmasság, továbbá
- kommunikációs ismeretek, viselkedéskultúra és kapcsolatteremtő képesség.
8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök):
8.1. alapozó ismeretek: 20-40 kredit
- alkotmánytörténeti- és közigazgatás-történeti ismeretek,
- államszervezet, közigazgatási szervezetrendszer,
- államtani alapismeretek,
- alkotmányjogi ismeretek,
- nemzetközi biztonságpolitika,
- közszolgálati életpályák,
- államháztartási, költségvetési gazdálkodás,
- társadalomelméleti és szociológiai alapismeretek,
- közös közszolgálati gyakorlat,
- közgazdasági ismeretek,
- közpénzügyi alapismeretek,
- rendészetelmélet és a rendészeti eszközrendszer,
- hadelmélet és katonai műveletek,
- vezetés- és szervezéselmélet,
- általános politológiai ismeretek.
8.2. szakmai törzsanyag: 75-95 kredit
- közpolitikai ismeretek,
- közigazgatástani és szervezési ismeretek,
- nemzetközi közjogi alapismeretek,
- az Európai Unió intézményrendszere, az európai integráció története,
- az Európai Unió jogrendszere és közpolitikái,
- nemzetközi szervezetekre vonatkozó ismeretek,
- magyar külpolitikai és külszolgálati ismeretek,
- külgazdasági ismeretek, nemzetközi gazdasági kapcsolatok,
- nemzetközi tárgyalás, kommunikáció, protokoll a közszolgálatban,
- közigazgatási informatika és információs rendszerismeret.
8.3. differenciált szakmai ismeretek: 25-45 kredit
- közpolitika-elemzés, statisztika,
- szociális ellátórendszerek és szakpolitikák,
- nemzetpolitika,
- regionális tanulmányok,
- nemzetközi üzleti jog alapjai,
- pályázatírási és közbeszerzési alapismeretek,
- szaknyelvi ismeretek.
9. Szakmai gyakorlat:
Az oklevél megszerzésének feltétele 10 hét szakmai gyakorlat elvégzése.
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10. Idegennyelvi követelmények:
Az alapfokozat megszerzéséhez két idegen nyelvből, amelyek egyike az angol nyelv, államilag
elismert, legalább középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy angol nyelvből
államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy ezekkel
egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy okirat megszerzése szükséges.

12. NEMZETKÖZI BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK
1. Az alapképzési szak megnevezése: nemzetközi biztonság- és védelempolitikai (International
Security and Defence Policy)
2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc)
- szakképzettség: nemzetközi biztonság- és védelempolitikai szakreferens
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: International Security and Defence Policy Officer
3. Képzési terület: államtudományi
4. Az NKE tv. 3. §-ában meghatározott felsőoktatási terület: nemzetközi és európai
közszolgálati
5. A képzési idő félévekben: 6 félév
6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit
6.1. Az NKE tv. 3. §-ában meghatározott felsőoktatási területen belüli közös képzési szakasz
minimális kreditértéke: 25 kredit
6.2. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit
6.3. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 10 kredit
6.4. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 90 kredit
6.5. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: 7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan speciális tudással rendelkező nemzetközi biztonság- és védelempolitikai
szakreferensek képzése, akik az alapfokozat és szakképzettségük birtokában elláthatják a védelmi
szektor szervezeteinek működtetését, a központi és a helyi közigazgatási intézményekben
betölthetnek ilyen jellegű munkakört.
A képzésnek további célja Magyarország regionális, megyei szintű, illetve helyi szervezeteinek a
polgári védelem, a katasztrófavédelem, a környezetbiztonság - részben a nemzetközi
együttműködéshez kapcsolódó - gyakorlati jellegű feladataira alkalmas tudással és készséggel
rendelkező szakemberek kibocsátása, valamint, hogy az alapfokozattal rendelkezők kellő ismerettel
rendelkezzenek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

47

751

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 6. szám

7.1. Az NKE tv. 3. §-ában meghatározott felsőoktatási területen belüli közös képzési szakasz
alapszak szempontjából fontos kompetenciák:
- a védelmi szervezetek sajátosságainak megfelelő korszerű, a modern demokráciát és
jogállamiságot tükröző társadalom- és természettudományi ismeretek alkalmazásának képessége;
- a vezetés- és szervezéselmélet, az informatikai ismeretek és a menedzsment modern
követelményei alkalmazásának képessége;
- a szakmai kompetencia megalapozásához szükséges szaktudományi ismeretek alkalmazásának
képessége.
7.2. Alapfokozat birtokában a nemzetközi biztonság- és védelempolitikai szakreferensek - a
várható szakirányokat is figyelembe véve - képesek:
- a biztonság- és védelempolitika területén jelentkező szakmai kérdések elemzésére, értékelésére;
- a szakterületen a szervezeti feltételek megteremtésére, a szervezési feladatok ellátására;
- a nemzetközi szervezetek konfliktus- és válságkezelő tevékenységében hatékony
szerepvállalásra;
- a szakreferensi tevékenységhez magas szintű írásbeli és szóbeli kommunikációra.
7.3. Alapfokozat birtokában a nemzetközi biztonság- és védelempolitikai szakreferensek - a
várható szakirányokat is figyelembe véve - alkalmasak:
- Magyarország biztonság- és védelempolitikájának megvalósulása érdekében védelmi igazgatási
feladatok ellátására;
- a polgári védelem regionális és országos szintű szervezeteiben munkakörök betöltésére;
- a védelmi tervezés és a Magyar Honvédség államigazgatási, közigazgatási és védelmi igazgatási
feladatainak végrehajtására;
- magas szintű idegen nyelvi ismeretek birtokában Magyarország és a Magyar Honvédség
nemzetközi védelmi és válságkezelő feladatainak ellátására;
- megfelelő szakmai gyakorlat megszerzését követően a nemzetközi szervezetekben (NATO,
Európai Unió) előadói feladatok végrehajtására, a biztonsági és védelmi kérdésekkel összefüggő
munkakörök betöltésére.
8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök:
8.1. alapozó ismeretek: 50-60 kredit
politikaelmélet, politikatörténet, magyar külpolitika története, jogi ismeretek, filozófia és
kultúrtörténet, közgazdaságtan, szociológia, informatika, környezetvédelem, pedagógia,
közkapcsolatok, földrajzi ismeretek, hadtudományi alapismeretek, hadtörténelem, haditechnikai
ismeretek, katonai pszichológia, közszolgálati alapismeretek (a közigazgatási alapvizsga
ismeretanyaga);
8.2. szakmai törzsanyag: 100-110 kredit
stratégia, nemzetközi kapcsolatok elmélete, fegyverkezés és fegyverzetellenőrzés,
békeműveletek, védelmi szervezetek - polgári védelem, nemzeti és nemzetközi biztonság, globális
biztonsági kihívások, biztonságpolitika, vezetés- és szervezéselmélet, nemzetközi intézmények, a
környező országok katonai stratégiája, a biztonság geográfiai alapjai, diplomáciatörténet, Európatanulmányok, rendvédelmi ismeretek, a magyar biztonságpolitika aktuális problémái.
9. Szakmai gyakorlat:
A hallgatók a gyakorlatot az első és a második tanév után végzik, évente átlagosan 4-5 hét
(összesen 8-10 hét) időtartamban.
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10. Idegennyelvi követelmények:
Az alapfokozat megszerzéséhez két idegen nyelvből - melyből az egyik az angol nyelv - államilag
elismert legalább középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy angol nyelvből
államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy ezekkel
egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy okirat szükséges.
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A MESTERKÉPZÉSI SZAKOK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI
1.
ÁLLAMTUDOMÁNYI
MESTERKÉPZÉSI SZAK OSZTATLAN KÉPZÉS
1. A mesterképzési szak megnevezése: államtudományi (Political Sciences)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master, rövidítése: MA)
- szakképzettség: okleveles államtudományi mester
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Master of Political Sciences
Az oklevél doktori címet tanúsít, rövidített jelölése: dr. rerum politicarum
3. Képzési terület: államtudományi
4. Az NKE tv. 3. §-ában meghatározott felsőoktatási terület: államtudományi és
közigazgatási
5. A képzési idő félévekben: 10 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 300 kredit
6.1. Alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 80-110 kredit
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 115-130 kredit
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 30-50 kredit
6.4. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit
6.5. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 15 kredit.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja
-

az állam feladatával, szervezetével és működésével kapcsolatos tudást komplexen, az állami
humántőkét rendszer-szemlélettel kezelni tudó, magas szintű tervezési, stratégiai, elemzési
és vezetői feladatot ellátni képes,

-

a közpolitikai stratégiai tervezést és hatáselemzést átfogó ágazati, szakpolitikai költségvetésigazdasági szemlélettel kezelő,

-

a kormányzati modelleket, technikákat, az alapvető közjogi és közigazgatási jogi kereteket
ismerő,

-

az államszervezet, az államigazgatás hatékony változásmenedzsmentjére képes,

-

az állami tevékenységet összehasonlító módszerrel és nemzetközi modellek szerint is
szervezni tudó,

-

az állami működést meghatározó és befolyásoló társadalmi és politikai, gazdasági és emberi
tényezők átfogó ismeretének és megismerésének képességével rendelkező

szakemberek felkészítése a közszolgálati életpályára.
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a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
-

az állam intézményrendszerét, alkotmányjogi, közjogi kereteit,

-

a közigazgatás jogi és dogmatikai alapkérdéseit,

-

a kormányzás hatékonyságának feltételeit, modelljeit, gyakorlati kérdéseit,

-

a kormányzati stratégiai tervezés és a fejlesztéspolitikák tapasztalatait,

-

az ágazati szakpolitikák tervezésének és érvényesítésének komplexitását,

-

a kormányzati és közigazgatási feladatok közgazdasági és közpénzügyi megalapozását,

-

a helyi önkormányzás és helyi demokrácia gyakorlatát,

-

a szervezeti hatékonyság és teljesítmény fejlesztésének és mérésének hazai és
nemzetközi tapasztalatait,

-

a közszolgáltatás-szervezés, a közfeladat-ellátás stratégiai-szervezési kérdéseit,

-

a közigazgatás-fejlesztés, a hatékonyabb működés tervezési, szabályozási, elemzési,
mérési összefüggéseit,

-

a nemzetközi gazdasági és politikai kapcsolatok főbb folyamatait,

-

az EU döntési folyamatok és a nemzeti kormányzati intézkedések kapcsolatának
komplexitását, jogi és közpolitikai korrelációit,

-

a kormányzati, gazdaságpolitikai, versenyképességi és innovációs folyamatok nemzetközi
tapasztalatait.

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
-

a közérdek, a közszolgálati értékrend érvényesítése érdekében az állami feladatokat
komplexen, az állami humántőkét rendszer-szemlélettel kezelni,

-

magas szintű tervezési, stratégiai, elemzési és vezetői feladatok ellátására,

-

a közpolitikai stratégiai tervezést és hatáselemzést átfogó ágazati, szakpolitikai
költségvetési-gazdasági szemlélettel kezelni,

-

a kormányzati modelleket, technikákat alkalmazni,

-

az államszervezet, az állami működés hatékony változásmenedzsmentjére,

-

az állami működést összehasonlító módszerrel és nemzetközi modellek szerint is tervezni
és szervezni,

-

az állami működést meghatározó és befolyásoló társadalmi és politikai, gazdasági és
emberi tényezőket komplexen értékelni.

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
-

kiemelkedő szervezői, koordinációs készség,

-

nyitott gondolkodás, kreativitás, rugalmasság, jó logikai készség,
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-

jó kommunikációs és együttműködési attitűd, vezetői kommunikációs készség,

-

konfliktuselemzésre és konfliktuskezelésre való készség,

-

problémafelismerő, elemző és megoldó készség,

-

intuíció és módszeresség,

-

információ feldolgozási képesség,

-

a társadalmi környezettel, igényekkel szembeni érzékenység,

-

elkötelezettség és igény a minőségi munkára,

-

igény az élethosszig tartó szakmai továbbképzésre,

-

alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat
után a vezetői feladatok ellátására,

-

empátia az egyes ügyfelek irányában, segítőkészség, esélyegyenlőség biztosítása az
állampolgárok jogérvényesítése során.

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Alapozó ismeretek: 80-110 kredit
-

Államtan

-

Államtörténet, közigazgatás-történet

-

Politikaelmélet és politikatörténet

-

Alkotmánytani alapok

-

Jogi fogalomrendszer, jogi logika-dogmatika

-

Az állami igazgatás: általános közigazgatási ismeretek

-

Szervezés- és vezetéstan

-

Rendszerelmélet, folyamatmenedzsment

-

Közgazdasági alapismeretek

-

Közpénzügyi alapismeretek

-

Társadalomelmélet, statisztika

-

Pszichológia

8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 115-130 kredit
-

A magyar állam közhatalmi alapintézményei

-

A magyar állam és az alkotmányosság

-

A magyar állam és a törvényesség: az igazságszolgáltatás rendszere és joga

-

Kormányzástan: modellek, rendszertan

-

A magyar állam kormányzása

-

Szabályozás, kodifikáció

-

Az állami szakpolitikai tervezés és rendszertana
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-

Az állam működésének hatáselemzése

-

Magyar szakigazgatási rendszerek működése

-

Közpénzügytan

-

Magyar államháztartástan és pénzügyi jog

-

Gazdaságpolitika, a magyar gazdaság jogi szabályozása

-

A magyar közigazgatás szervezete és működése

-

A magyar közigazgatás eljárásrendje, közigazgatási bíráskodás

-

A magyar közigazgatás joga

-

Elektronikus közszolgáltatások

-

Önkormányzás és önkormányzatok

-

Közmenedzsment

-

A magyar közszolgálati humánpolitika, közszolgálati jog

-

Nemzetközi közjog és nemzetközi kapcsolatok

-

Az Európai Unió intézményrendszere és közpolitikái

-

Az Európai Unió jogrendszere

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei:
differenciált szakmai ismeretek: 30-50 kredit
-

A magyar állam honvédelmi- és biztonságpolitikai funkciója

-

A magyar állam büntetőpolitikája és rendészeti funkciója

-

Az egyes ágazati szakpolitikák elemzése

-

A magyar tagállami kapcsolatrendszer az Európai Unióban

-

A magyar állam nemzetközi kapcsolatai

-

Közszolgálati kommunikáció

-

Regionális tanulmányok

-

Nemzetközi gazdasági kapcsolatok

-

Európai uniós pénzügytani ismeretek

-

Támogatásszervezési (projektmenedzsment) ismeretek

-

Szaknyelvi ismeretek.

9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A magyar államigazgatásban vagy az Európai Unió intézményében teljesített 12 hetes igazgatási
vagy egyéb jogalkalmazási szakmai gyakorlat.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez angol, német vagy francia nyelvből államilag elismert,
legalább középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy okirat szükséges.
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2. KÖZIGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: közigazgatási (Public Administration)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség
oklevélben szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master, rövidítve: MA)
- választható szakirányok:
a) közigazgatás-tudományi szakirány;
b) közigazgatási vezető szakirány;
c) európai és nemzetközi közigazgatási szakirány;
- választható szakirányok angol nyelvű megjelölése:
a) Specialisation in Administrative Science;
b) Specialisation in Public Management;
c) Specialisation in European and International Administration;
- szakképzettség:
a) okleveles közigazgatási szakértő, közigazgatás-tudományi szakirányon;
b) okleveles közigazgatási szakértő, közigazgatási vezető szakirányon;
c) okleveles közigazgatási szakértő, európai és nemzetközi közigazgatási szakirányon;
- szakképzettség angol nyelvű megjelölése:
a) Expert of Public Administration with Specialisation in Administrative Science;
b) Expert of Public Administration with Specialisation in Public Management;
c) Expert of Public Administration with Specialisation in European and International
Administration.
3. Képzési terület: államtudományi
4. Az NKE tv. 3. §-ában meghatározott felsőoktatási terület: államtudományi és
közigazgatási
5. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
5.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: igazgatásszervező és
közigazgatás-szervező alapképzési szak, a közigazgatás-szervező alapképzési szak, a
nemzetközi igazgatási alapképzési szak és a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény
szerinti igazgatásszervező főiskolai szak.
5.2. A bemenethez a 12. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban
figyelembe vehető alapképzési szakok: a közigazgatási, rendészeti és katonai, továbbá az
államtudományi képzési terület alapképzési szakjai.
5.3. A 12. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe azok az
alap- és mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény
szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű szakok, amelyeket a kredit megállapításának
alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli
bizottsága elfogad.
6. A képzési idő félévekben: 4 félév
7. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
7.1. Az elméleti alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 15-25 kredit
7.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 40-60 kredit
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7.3. A differenciált szakmai anyaghoz (szakirányhoz) rendelhető kreditek száma: 30-35
kredit
7.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit
7.5. A diplomamunkához rendelt kreditek száma: 10 kredit
7.6. A gyakorlati ismeretek aránya: legalább 30% a szakmai gyakorlatot is figyelembe
véve
8. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan, a közszolgálat iránt elkötelezett közigazgatási szakemberek
képzése, akik elmélyült közigazgatás-tudományi ismeretek birtokában, alapos közjogi
tudással felvértezve, az állam, a gazdaság és a társadalom működésének megértése
mellett, a közmenedzsment különböző területein (így különösen a közszolgálati emberi
erőforrás menedzsmentben) jártasságot szerezve, a közigazgatási kommunikáció
szervezésének, valamint a közigazgatás nemzetközi dimenziói elméletének, változásainak
és működési gyakorlatának ismeretében képesek komplex közigazgatási feladatok
ellátására, szervezeti és működési problémák felismerésére és hatékony kezelésére,
szakirányú területeken speciális feladatellátására.
Megszerzett ismereteik birtokában alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében
történő folytatására.
8.1. A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a közpolitikai fejlesztések hazai és nemzetközi modelljeit és megoldásait,
- a közpolitikai döntési folyamatokat, a jogalkotás rendjét,
- a nemzetközi jog főbb szabályait, az Európai Unió és a magyar közpolitika és közjog
kapcsolatát,
- a kormányzati rendszereket,
- a kormányzati eszközrendszert és a hatékony közigazgatás-fejlesztés stratégiai
eszköztárát,
- a közszolgálat ágazati rendszereinek működési és szabályozási alapvonásait,
- a gazdaságirányítás és a közigazgatás kapcsolatrendszerét,
- a költségvetési jogot és az államháztartás működésének részleteit,
- a közigazgatásban alkalmazott info-kommunikációs rendszerek és adatbázisok
felépítését és működését,
- a közigazgatás feletti kontrollrendszereket, részleteiben a közigazgatási bíráskodás
modelljeit és hazai működését,
- a közigazgatási szervezetfejlesztés és szervezetirányítás eszközeit,
- a hatékony információ- és kommunikációmenedzsment, valamint az emberi erőforrásmenedzsment eszközeit.
8.2. A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- stratégiai gondolkodásra, az állami és közigazgatási működés jelenségeinek
elemzésére,
- közigazgatási és kormányzati döntés-előkészítő és döntéshozó feladatok ellátására,
döntési javaslatok kidolgozásához szükséges probléma- és megoldáselemzésre,
- irányítói, vezetői, HR szakértői és egyéb végrehajtói feladatkörök ellátására,
- modern szervezési és kommunikációs technikák alkalmazására,
- szervezeti folyamatok és rendszerek tervezésére,
- konfliktushelyzetek kezelésére, eredményes tárgyalási technikák alkalmazására,
- informatikai és elektronikus kommunikációs rendszerek alkalmazására,
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- közszolgáltató szervezetek működési elveinek és rendszerének áttekintésére,
elemzésére,
- jogalkotási, jogalkalmazási, valamint igazgatási feladatok ellátására vagy annak
megszervezésére,
- közszolgálati személyzeti fejlesztési feladatok irányítására és végrehajtására,
- költségvetési szervek gazdálkodási, pénzügyi feladatainak szervezésére és
ellenőrzésére,
- nemzetközi vonatkozású ügyek intézésére,
- az Európai Unió szerveinél igazgatási feladatok ellátására.
8.3. A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- kiemelkedő szervezői, koordinációs készség,
- nyitott gondolkodás, kreativitás, rugalmasság, jó logikai készség,
- jó kommunikációs és együttműködési attitűd, vezetői kommunikációs készség,
- konfliktuselemzésre és konfliktuskezelésre való készség,
- problémafelismerő, elemző és megoldó készség,
- önálló munkavégzésre való alkalmasság,
- intuíció és módszeresség,
- információ feldolgozási képesség,
- a társadalmi környezettel, igényekkel szembeni érzékenység,
- elkötelezettség és igény a minőségi munkára,
- igény az élethosszig tartó szakmai továbbképzésre,
- alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat
után a vezetői feladatok ellátására,
- egyenlő bánásmód melletti elkötelezettség,
- empátia az egyes ügyfelek irányában, segítőkészség, esélyegyenlőség biztosítása az
állampolgárok jogérvényesítése során.
9. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
9.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket bővítő, a mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: 15-25 kredit
- közigazgatás-elméleti és közigazgatási jogdogmatikai ismeretek,
- közigazgatás-tudomány alapjai,
- állam- és jogelméleti ismeretek,
- nemzetközi közjogi kapcsolatokra vonatkozó ismeretek,
- közpolitikai döntéselmélet és jogalkotástani ismeretek,
- összehasonlító közpolitika és közjog.
9.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 40-60 kredit
- összehasonlító közigazgatás,
- költségvetési jogi és államháztartási ismeretek,
- gazdasági közigazgatási ismeretek,
- civil jogi ismeretek a közigazgatásban,
- közigazgatási menedzsment ismeretek,
- közszolgálati kommunikációs és infokommunikációs ismeretek,
- hazai és nemzetközi támogatás-menedzsment ismeretek,
- közszolgálati emberi erőforrás-menedzsment ismeretek, közszolgálati etika és
integritás,
- közigazgatási informatikai ismeretek, ideértve a kibervédelmi ismereteket is,
- nemzetközi és európai uniós ismeretek.
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9.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 30-35 kredit differenciált
szakmai ismeretek (szakirányok szerint)
a) közigazgatás-tudományi szakirány
- az állam társadalomelmélete,
- közpolitikai elemzés,
- alkotmányelméleti ismeretek,
- alkotmánybíráskodás, közjogi bíráskodás,
- hazai és nemzetközi közigazgatás-tudomány történet,
- állami pénzügyek elmélete,
- kutatáselméleti és kutatás-módszertani ismeretek,
- publikációs és szerkesztési ismeretek,
- szaknyelvi ismeretek.
b) közigazgatási vezető szakirány
- stratégiai közigazgatás-fejlesztési ismeretek,
- döntéselmélet és vezetés-elméleti ismeretek,
- vezetői kommunikáció,
- vezetői készségek fejlesztése, vezetői személyiség-fejlesztés,
- ágazatirányítás,
- szervezetirányítás, erőforrás-gazdálkodás,
- pénzügyi kormányzási ismeretek,
- szaknyelvi ismeretek.
c) európai és nemzetközi közigazgatási szakirány
- a közigazgatás-fejlesztés nemzetközi irányai,
- az európai uniós közigazgatási tér fejlődése,
- európai uniós jogharmonizációs ismeretek,
- az európai uniós döntéshozatal, nemzeti és európai uniós kapcsolatok,
- nemzetközi biztonságpolitika,
- az emberi jogok nemzetközi védelme,
- gazdasági integrációs tanulmányok,
- szaknyelvi ismeretek.
9.4. diplomamunka: 10 kredit
10. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
6 hetes szakmai gyakorlat követelményeinek teljesítése.
11. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió valamely hivatalos idegen nyelvéből
államilag elismert, legalább középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy
azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, okirat, vagy legalább középfokú (B2) komplex
típusú közigazgatási szaknyelvi nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat
szükséges.
12. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgatónak a kreditek megállapítása
alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben meghatározott - összevetése alapján
korábbi tanulmányai alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit az alábbi
ismeretkörökből:
- társadalomtudományi ismeretek (maximum 10 kredit),
- állam- és jogtudományi ismeretek (maximum 10 kredit),
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- általános (köz)igazgatási ismeretek,
- közpolitikai ismeretek (maximum 10 kredit),
- szakigazgatási ismeretek (maximum 10 kredit),
- pénzügyi-, közgazdasági- és államháztartási ismeretek (maximum 10 kredit),
- közszolgálati és munkajogi ismeretek (maximum 10 kredit),
- menedzsment ismeretek,
- nemzetközi és európai uniós ismeretek (maximum 10 kredit),
- kommunikációs ismeretek (maximum 10 kredit),
- informatikai alapismeretek (maximum 10 kredit),
- vezetési ismeretek (maximum 10 kredit).
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 50
kredittel rendelkezzék a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

3. NEMZETKÖZI KÖZSZOLGÁLATI KAPCSOLATOK MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: nemzetközi közszolgálati kapcsolatok
A mesterképzési szak angol nyelvű megnevezése: International Public Service Relations
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség
oklevélben szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség:
a) nemzetközi közszolgálati szakértő, nemzetközi közigazgatási tanulmányok
szakirányon
b) nemzetközi közszolgálati szakértő, biztonsági tanulmányok szakirányon
c) nemzetközi közszolgálati szakértő, rendészeti tanulmányok szakirányon
d) nemzetközi közszolgálati szakértő, Európa-tanulmányok szakirányon
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése:
a) Expert in International Public Service Specialised in International Public Administration
Studies
b) Expert in International Public Service Specialised in Security Studies
c) Expert in International Public Service Specialised in Policing Studies
d) Expert in International Public Service Specialised in European Studies
- választható szakirányok:
a) nemzetközi közigazgatási tanulmányok
b) biztonsági tanulmányok
c) rendészeti tanulmányok
d) Európa-tanulmányok
- választható szakirányok angolul:
a) International Public Administration Studies
b) Security Studies
c) Policing Studies
d) European Studies.
3. Képzési terület: államtudományi
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4. Az NKE tv. 3. §-ában meghatározott felsőoktatási terület: nemzetközi és európai
közszolgálati
5. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
5.1. A bemenethez feltétel nélkül elfogadott szakok: a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és
jogelőd intézményeinek bármely főiskolai képzésében, egyetemi képzésében, alapképzési
szakán, mesterképzési szakán szerzett felsőfokú végzettség.
5.2. A bemenethez a 12. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban
számításba vehető a Magyarországon akkreditált vagy azzal egyenértékű főiskolai
képzésben, egyetemi képzésben, alapképzési szakon, mesterképzési szakon szerzett
felsőfokú végzettség.
6. A képzési idő félévekben: 4 félév
7. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
7.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 7-15 kredit
7.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 32-37 kredit
7.3. A differenciált szakmai anyaghoz/szakirányhoz rendelhető kreditek száma: 25-40
kredit
7.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális száma: 14
kredit
7.5. A diplomamunkához rendelt kreditek száma: 12 kredit
7.6. Szakmai gyakorlat: 15 kredit
7.7. A gyakorlati ismeretek aránya: (az intézményi tanterv szerint legalább) 30%
8. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakértők képzése, akik megszerzett ismereteik birtokában képesek
a nemzetközi és az európai uniós szervezeteknél, a hazai központi és helyi
közigazgatásban, a külügyi, védelmi és rendvédelmi igazgatásban nemzetközi
vonatkozású feladatok ellátására.
8.1. A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a nemzetközi közszolgálati kapcsolatok történeti, jogi és politikai vonatkozásait,
- az Európai Unió politikáit, illetve közjogi és intézményi rendszerét,
- a nemzetközi rendszer működésének regionális dimenzióit,
- a válságkezelés nemzetközi és hazai rendszerét,
- a közigazgatási, rendészeti, katonai terület alapvető nemzetközi ismeretköreit,
- a magyar állam és államigazgatás nemzetközi kapcsolatrendszerét,
- a magyar kül- és biztonságpolitikát, fejlődésének irányait,
- a biztonsági rendszer stratégiai tervezését és elemzését,
- a rendészet és rendvédelem hazai és nemzetközi összefüggéseit,
- a közszolgálati rendszerek nemzetközi modelljeit, továbbá
- a feladat ellátásához szükséges szaknyelvet.
8.2. A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a nemzetközi, illetve európai integrációs és döntéshozatali folyamatok értelmezésére és
formálására,
- a közszolgálat nemzetközi kapcsolataiban döntések előkészítésére és meghozatalára,
- integrált ismeretek széles körű alkalmazására a közigazgatási, rendészeti és honvédelmi
komplex területeken,
- a biztonságot fenyegető kihívások, veszélyek és kockázatok elemzésére és értékelésére,
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- a nemzetközi szervezetek és intézmények tevékenységében való részvételre,
- az európai és a hazai közpolitikai és kodifikációs folyamatokban való közreműködésre,
- konfliktushelyzetek kezelésére, eredményes tárgyalási és együttműködési technikák
alkalmazására, továbbá
- végrehajtó és irányító feladatkörök ellátására.
8.3. A szakképzettség gyakorlásához szükséges adottságok és készségek:
- a közszolgálat iránti elkötelezettség, felelősségteljes, toleráns magatartás, mások
véleményének tiszteletben tartása,
- elemzőkészség, problémafelismerő és problémamegoldó készség,
- információ-feldolgozási képesség, módszertani tudatosság,
- kezdeményezés, személyes felelősségvállalás, döntéshozatali képesség,
- csoportmunkára való alkalmasság, továbbá
- kommunikációs ismeretek, viselkedéskultúra és kapcsolatteremtő képesség.
9. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
9.1. A már megszerzett ismereteket tovább bővítő, a mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: 7-15 kredit
- közjogi és közigazgatási ismeretek,
- nemzetközi közszolgálati kapcsolatok jogi, politikai és gazdasági dimenziói,
- nemzetközi politikai gazdaságtan,
- nemzetközi szervezetek.
9.2. Szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 32-37 kredit
- nemzetközi és európai kormányzati és közszolgálati modellek, döntéshozatali eljárások,
- európai uniós közpolitika és közjog,
- regionális tanulmányok, az Európai Unió globális szerepe,
- biztonsági tanulmányok,
- magyar külpolitika és külszolgálat,
- diplomáciai kapcsolatok joga,
- a rendészet, rendvédelem nemzetközi kapcsolatai,
- vezetés- és szervezéselmélet,
- protokoll és tárgyalástechnika,
- a diplomáciában elvárt jelentéskészítő munka minőségi feltételei és gyakorlata (magyar
és angol nyelven).
9.3. Differenciált szakmai ismeretek: 25-40 kredit
a) Nemzetközi közigazgatási tanulmányok szakirányon:
- összehasonlító közigazgatástan,
- közigazgatás-fejlesztés nemzetközi irányai,
- az európai uniós közigazgatási tér fejlődése,
- az európai uniós jogharmonizáció,
- az európai uniós döntéshozatal, nemzeti és európai uniós kapcsolatok,
- külügyi igazgatás és konzuli ismeretek,
- külgazdasági kapcsolatok,
- nemzetközi közjog és alapjogvédelem.
b) Biztonsági tanulmányok szakirányon:
- 21. századi biztonsági kihívások,
- biztonságelméletek,
- katonai diplomácia,
- nemzetközi biztonsági szervezetek,
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- az Európai Unió közös biztonság- és védelempolitikája,
- nemzetközi és hadijog,
- stratégiai tanulmányok,
- nemzetközi és hazai válságkezelés,
- államépítés és nemzetközi kapcsolatok,
- regionális biztonság.
c) Rendészeti tanulmányok szakirányon:
- rendészet és rendészeti közigazgatás,
- rendészeti szervek vezetési és irányítási rendszere,
- nemzetközi és európai rendészeti együttműködés,
- nemzetközi bűnügyi együttműködés,
- a szabadság, biztonság és jog térsége,
- az európai határrendészeti együttműködés,
- európai rendőrségi képzési együttműködés,
- a migráció.
d) Európa-tanulmányok szakirányon:
- az Európai Unió jogrendszere,
- az Európai Unió alapintézményeinek működése és kooperációja, az EU
döntéshozatalának működési rendje,
- az Európai Unió közigazgatási szabályrendszere,
- az európai uniós tagországok európai uniós ügyekért felelős közigazgatási rendszerei,
- az európai integráció története és legfontosabb politikai vívmányai,
- az Európai Unióban való nemzeti érdekérvényesítés mechanizmusa,
- a gazdasági integráció fejlődése, a Gazdasági és Monetáris Unió, euró,
- az Európai Unió kül- és biztonságpolitikája, Európai Külügyi Szolgálat, az Európai Unió
nemzetközi segélypolitikája, az Európai Unió kereskedelempolitikája,
- az Európai Unió bel- és igazságügyi politikája, vízum- és bevándorlási politikája,
- az Európai Unió diplomáciában és az Európai Unió intézményeiben elvárt
jelentéskészítő munka (magyar és angol nyelven),
- az EPSO vizsga követelményei.
9.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek száma minimálisan: 14
kredit
- a magyar külpolitika és diplomácia aktuális kérdései,
- kisebbségi jogok és esélyegyenlőség,
- közszolgálati és civil kapcsolatok,
- politikai erőszakformák,
- katasztrófavédelmi szervek nemzetközi együttműködése,
- adó- és vámszervek nemzetközi együttműködése,
- informatikai biztonság,
- az Európai Unió gazdaságpolitikai reformja, a gazdasági válságkezelés politikai
következményei,
- a többéves költségvetési keret (MFF) és az Európai Unió éves költségvetése,
- az Európai Unió agrár-, regionális és támogatáspolitikája,
- európai uniós pályázati ismeretek,
- európai uniós versenypolitika, közbeszerzés,
- európai uniós szakpolitikák (környezetvédelmi, klíma- és energiapolitika),
- speciális idegen nyelvi képzés (francia, német, spanyol, orosz, kínai, arab és egyéb
nyelvek).
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Továbbá a hallgatók - szabadon választott tárgyként - felvehetik a más szakirányokhoz
tartozó tárgyakat is.
9.5. Diplomamunka: 12 kredit
9.6. Szakmai gyakorlat: 15 kredit
10. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A képzés negyedik szemeszterében kerül végrehajtásra a szakmai gyakorlat - 12 hét.
11. Idegen nyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez egy államilag elismert angol felsőfokú (C1) komplex
típusú nyelvvizsga-bizonyítvány mellett egy államilag elismert komplex legalább
középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű érettségi
bizonyítvány, illetve okirat szükséges.
12. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - a nemzeti
felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen
legalább 60 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
- politikatudományi ismeretek,
- nemzetközi jogi és közjogi ismeretek,
- az Európai Unióra és a nemzetközi szervezetekre vonatkozó ismeretek,
- stratégiai és biztonságpolitikai ismeretek,
- hadtörténelmi és hadtudományi ismeretek,
- szociológia,
- pszichológia,
- filozófia,
- antropológia,
- közjogtudomány,
- alkotmánytan,
- közigazgatástan,
- közpolitika,
- gazdasági jog,
- közgazdaságtan,
- makro- és mikroökonómia, vállalatgazdaságtan,
- pénzügytan,
- politikai gondolkodás, politikatörténet,
- nemzetközi tanulmányok,
- társadalomtudományi alapismeretek,
- jogtudományi ismeretek, igazgatástörténeti ismeretek, (alkotmány- és közigazgatástörténet),
- általános igazgatási ismeretek (a közigazgatás szervezete, a közigazgatási jog
alapintézményei),
- szakigazgatási ismeretek (a szakigazgatások rendszere, különös tekintettel a
nemzetközi igazgatásra),
- pénzügyi jogi és pénzügytani ismeretek (belföldi és nemzetközi adójog, nemzetközi
pénzügyek, államháztartástan alapismeretek),
- közszolgálati és munkajogi ismeretek,
- általános igazgatási ismeretek,
- szakigazgatási ismeretek,
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- pénzügyi-közgazdasági ismeretek,
- közszolgálati és munkajogi ismeretek.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és
vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
Különleges esetben a szakfelelős a kreditátviteli bizottság javaslata alapján dönthet
egyéb ismeretkörök befogadásáról, kreditjeinek elismeréséről.

4. INTERNATIONAL PUBLIC SERVICE RELATIONS MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: International Public Service Relations
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség
oklevélben szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség magyarul: nemzetközi közszolgálati szakértő,
- szakképzettség angolul: Expert in International Public Service
3. Képzési terület: államtudományi (Training fields: political sciences)
4. Az NKE tv. 3. §-ában meghatározott felsőoktatási terület: nemzetközi és európai
közszolgálati
5. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok (The
degree courses acknowledged as eligible inputs of the MA training):
5.1. A bemenethez feltétel nélkül elfogadott szakok: a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és
jogelőd intézményeinek bármely főiskolai képzésében, egyetemi képzésében, alapképzési
szakán, mesterképzési szakán szerzett felsőfokú végzettség. (Degree courses
acknowledged without further precondition: degree obtained in any college or university
degree course at BA or MA level at the National University of Public Service or any of its
legal predecessors.)
5.2. A bemenethez a 12. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban
számításba vehető a Magyarországon akkreditált vagy azzal egyenértékű főiskolai
képzésben, egyetemi képzésben, alapképzési szakon, mesterképzési szakon szerzett
felsőfokú végzettség. (Any degree obtained in any college or university degree course
accredited in Hungary or equivalent at BA or MA level can be taken into account with
priority as acknowledged input on the basis of completing the credits specified in section
12.)
6. A képzési idő félévekben: 3 félév (Training duration: 3 semesters)
7. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 90 kredit (The
number of credits necessary for obtaining the MA degree: 90 credits.)
7.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 7-15 kredit (The number of
credits that can be allocated to the basic knowledge: 7-15 credits)
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7.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 20-50 kredit (The number of
credits that can be allocated to the core professional material: 20-50 credits)
7.3. A differenciált szakmai anyaghoz/szakirányhoz rendelhető kreditek száma: 24-35
kredit (The number of credits that can be allocated to the differentiated professional
material/specialisation: 24-35 credits)
7.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális száma: 6 kredit
(The minimum number of credits that can be allocated to the optional elected course
units: 6 credits)
7.5. Szakmai gyakorlat: 12 kredit (Professional practical training: 12 credits)
7.6. A gyakorlati ismeretek aránya: (az intézményi tanterv szerint legalább) 30% (The
share of practical knowledge: (according to the institution’s curriculum, at least): 30%
8. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák (The
training objective of the master degree course, the professional competences to be
obtained):
A képzés célja olyan szakértők képzése, akik megszerzett ismereteik birtokában képesek
a nemzetközi és az európai uniós szervezeteknél, a hazai központi és helyi
közigazgatásban, a külügyi, védelmi és rendvédelmi igazgatásban nemzetközi
vonatkozású feladatok ellátására. (The aim of the training is to train experts capable of
performing duties related to international relations at international and EU instituions, in
the domestic central and regional public administration, in the foreign affairs, defence and
law enforcement administration.)
8.1. A mesterképzési szakon végzettek ismerik (Graduates of the master degree course
shall know):
- a nemzetközi közszolgálati kapcsolatok történeti, jogi és politikai vonatkozásait, (the
historical, legal and political aspects of international public service relations,)
- az Európai Unió politikáit, illetve közjogi és intézményi rendszerét, (the policies of the
European Union as well as its public law and institutional system,)
- a nemzetközi rendszer működésének regionális dimenzióit, (the regional dimensions of
the international system’s operation,)
- a válságkezelés nemzetközi és hazai rendszerét, (the international and domestic
systems of handling crisis situations,)
- a közigazgatási, rendészeti, katonai terület alapvető nemzetközi ismeretköreit, (the
fundamental ideas of the public administration, law enforcement and military areas,)
- a magyar állam és államigazgatás nemzetközi kapcsolatrendszerét, (the system of
international relations of the Hungarian State and public administration,)
- a magyar kül- és biztonságpolitikát, fejlődésének irányait, (Hungarian foreign and
security policies and their development trends,)
- a biztonsági rendszer stratégiai tervezését és elemzését, (the strategic planning and the
analysis of the security system,)
- a rendészet és rendvédelem hazai és nemzetközi összefüggéseit, (the domestic and
international connections of law enforcement and policing,)
- a közszolgálati rendszerek nemzetközi modelljeit, továbbá (the international models of
public service systems, and)
- a feladat ellátásához szükséges szaknyelvet. (the professional vocabulary necessary for
performing the duties.)
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8.2. A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: (Graduates of the master degree
course shall be capable of:)
- a nemzetközi, illetve európai integrációs és döntéshozatali folyamatok értelmezésére és
formálására, (interpreting and forming international and european integration and
decision-making processes,)
- a közszolgálat nemzetközi kapcsolataiban döntések előkészítésére és meghozatalára,
(the preparation and the making decisions in the international public service relations,)
- integrált ismeretek széles körű alkalmazására a közigazgatási, rendészeti és honvédelmi
komplex területeken, (the widescale application of integrated knowledge in the complex
areas of public administration, law enforcement and defence,)
- a biztonságot fenyegető kihívások, veszélyek és kockázatok elemzésére és értékelésére,
(analysing and assessing the security challenges, threats and risks,)
- a nemzetközi szervezetek és intézmények tevékenységében való részvételre,
(participating in the work of international organisations and institutions,)
- az európai és a hazai közpolitikai és kodifikációs folyamatokban való közreműködésre,
(participating in domestic and European public policy and codification processes,)
- konfliktushelyzetek kezelésére, eredményes tárgyalási és együttműködési technikák
alkalmazására, továbbá (handling conflict situations, applying successful negotiation and
cooperation techniques, and)
- végrehajtó és irányító feladatkörök ellátására (fulfilling implementing and executive
tasks).
8.3. A szakképzettség gyakorlásához szükséges adottságok és készségek: (The skills and
competencies necessary for practising the qualification:)
- a közszolgálat iránti elkötelezettség, felelősségteljes, toleráns magatartás, mások
véleményének tiszteletben tartása, (commitment to public service, responsible and
tolerant behaviour, respecting the opinions of others,)
- elemzőkészség, problémafelismerő és problémamegoldó készség, (ability to identify,
analyse and solve problems,)
- információ-feldolgozási képesség, módszertani tudatosság, (ability to process
information, consciousness in methodology,)
- kezdeményezés, személyes felelősségvállalás, döntéshozatali képesség, (proactivity,
taking personal responsibility, decision-making ability,)
- csoportmunkára való alkalmasság, továbbá (ability to work in teams, and)
- kommunikációs ismeretek, viselkedéskultúra és kapcsolatteremtő képesség
(communication skills, conduct, contact-building skills).
9. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök
(The decisive fields of knowledge with regard to the master-degree and the
qualification):
9.1. A már megszerzett ismereteket tovább bővítő, a mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: 7-15 kredit (Basic fields of knowledge expanding the knowledge
already obtained and necessary for the master-degree: 7-15 credits)
- közjogi és közigazgatási ismeretek, (public law and public administration,)
- nemzetközi közszolgálati kapcsolatok jogi, politikai és gazdasági dimenziói, (the legal,
political and economic dimensions of international public service relations,)
- nemzetközi politikai gazdaságtan, (international political econonics,)
- nemzetközi szervezetek. (international organisations.)
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9.2. Szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 20-50 kredit (The obligatory fields of
knowledge of the professional core material: 20-50 credits)
- nemzetközi és európai kormányzati és közszolgálati modellek, döntéshozatali eljárások,
(international and European governmental and public service models, decision-making
procedures,)
- európai uniós közpolitika és közjog, (public policy and public law of the European
Union,)
- regionális tanulmányok, az Európai Unió globális szerepe, (regional studies, the global
role of the EU,)
- biztonsági tanulmányok, (security studies,)
- magyar külpolitika és külszolgálat, (Hungarian foreign policy and foreign service,)
- diplomáciai kapcsolatok joga, (the law of diplomatic relations,)
- a rendészet, rendvédelem nemzetközi kapcsolatai, (the international relations of law
enforcement and policing,)
- vezetés- és szervezéselmélet, (the theory of management and organisation,)
- protokoll és tárgyalástechnika, (protocol and negotiation techniques,)
- a diplomáciában elvárt jelentéskészítő munka minőségi feltételei és gyakorlata (magyar
és angol nyelven). (quality criteria and the practice of reporting work in diplomacy)
9.3. Differenciált szakmai ismeretek: 24-35 kredit a következő ismeretkörökből:
(Differentiated professional fields of knowledge: 24-35 credits from the following fields of
knowledge:)
- biztonságelméletek (security theories)
- biztonságpolitikai szempontból jelentős nemzetközi szervezetek (significant
international organisations in terms of security policy)
- az Európai Unió közös biztonság- és védelempolitikája (the common security and
defence policy of the EU)
- a fegyveres erő alkalmazásával kapcsolatos nemzetközi jogi kérdések (questions of
international law related to the application of armed force)
- nemzetközi és magyar válságkezelés, államépítés és nemzetközi kapcsolatok
(international and Hungarian crisis management, State building and international
relations)
- migráció és biztonság (migration and security)
- az európai integráció, európai szervezetek (the European integration, European
organisations)
- az Európai Unió intézményrendszere, jogrendszere és döntéshozatali mechanizmusai
(the institutional and legal system of the EU, decision-making mechanisms)
- az európai integrációs szervezetek hatása a közigazgatásra - az európai uniós
közigazgatási tér fejlődése (the effect of European integration organisation on public
administration - the development of the EU’s public administration space)
- a szabadság, a biztonság és jog térsége (the area of freedom, security and justice)
- a gazdasági integráció fejlődése, a Gazdasági és Monetáris Unió, az Euro (the
development of the economic integration, the Economic and Monetary Union, the Euro)
- az Európai Unió mint globális szereplő. (the EU as a global player.)
9.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek száma minimálisan: 6
kredit (The minimum number of credits that can be allocated to the course units to be
elected optionally: 6 credits)
- a magyar külpolitika és diplomácia aktuális kérdései, (actual questions of the Hungarian
foreign policy and diplomacy)
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- kisebbségi jogok és esélyegyenlőség, (minority rights and equal opportunities)
- közszolgálati és civil kapcsolatok, (public service and civil relations)
- politikai erőszakformák, (forms of political violence)
- katasztrófavédelmi szervek nemzetközi együttműködése, (international cooperation of
disaster management organs)
- adó- és vámszervek nemzetközi együttműködése, (international cooperation of tax and
customs organs)
- informatikai biztonság, (IT security)
- az Európai Unió gazdaságpolitikai reformja, a gazdasági válságkezelés politikai
következményei, (the economic policy reform of the EU, the political consequences of
managing the economic crisis)
- a többéves költségvetési keret (MFF) és az Európai Unió éves költségvetése, (the
multiannual financial framework (MFF) and the annual budget of the EU)
- az Európai Unió agrár-, regionális és támogatáspolitikája, (the EU’s agricultural, regional
and support policies)
- európai uniós pályázati ismeretek, (EU grants)
- európai uniós versenypolitika, közbeszerzés, (competition policy of the EU, public
procurements)
- európai uniós szakpolitikák (környezetvédelmi, klíma- és energiapolitika), [EU policies
(environmental, climate and energy policies)]
- speciális idegen nyelvi képzés (francia, német, spanyol, orosz, kínai, arab és egyéb
nyelvek). [special foreign language training (French, German, Spanish, Russian, Chinese,
Arabic and other languages)].
Továbbá a hallgatók - szabadon választott tárgyként - felvehetik a más szakirányokhoz
tartozó tárgyakat is. (The students may also take - as optional elective subjects - the course
units that belong to other specialisations.)
9.5. Szakmai gyakorlat: 12 kredit (Professional practical training: 12 credits)
10. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei: (Requirements of the
professional practical training connected to the training:)
A mesterképzési szak harmadik szemeszterében kerül végrehajtásra a 4 hetes szakmai
gyakorlat. (The professional practical training of 4 weeks shall be implemented in the third
semester of the master degree course.)
11. Idegen nyelvi követelmények: (Foreign language requirements:) 12. A mesterképzésbe való felvétel feltételei: (Conditions of admission to the
master-degree training)
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - a nemzeti
felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen
legalább 60 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: (At least 60
credits should be acknowledgable for the student on the basis of his or her earlier studies
by comparing the knowledge acquired in the following knowledge fields:)
- politikatudományi ismeretek, (political science studies)
- nemzetközi jogi és közjogi ismeretek, (international law and international public law
studies)
- az Európai Unióra és a nemzetközi szervezetekre vonatkozó ismeretek, (studies related
to the EU and international organisations)
- stratégiai és biztonságpolitikai ismeretek, (strategic and security policy studies)
1
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- hadtörténelmi és hadtudományi ismeretek, (military history and military sciences
studies)
- szociológia, (sociology)
- pszichológia, (psychology)
- filozófia, (philosophy)
- antropológia, (antropology)
- közjogtudomány, (public law studies)
- alkotmánytan, (constitutional studies)
- közigazgatástan, (public administration studies)
- közpolitika, (public policy)
- gazdasági jog, (economic law)
- közgazdaságtan, (economics)
- makro- és mikroökonómia, vállalatgazdaságtan, (macro-and microeconomics, business
economics)
- pénzügytan, (basics of finance)
- politikai gondolkodás, politikatörténet, (political theory, political history)
- nemzetközi tanulmányok, (international studies)
- társadalomtudományi alapismeretek, (basic studies of social sciences)
- jogtudományi ismeretek, igazgatástörténeti ismeretek, (alkotmány- és közigazgatástörténet), [studies of legal science, administration history studies (constitutional and public
administration history)]
- általános igazgatási ismeretek (a közigazgatás szervezete, a közigazgatási jog
alapintézményei), [general administrative studies (organisation of public administration,
the basis institutions of public administrative law)]
- szakigazgatási ismeretek (a szakigazgatások rendszere, különös tekintettel a
nemzetközi igazgatásra), [administrative branches studies (the system of administrative
branches in particular international administration)]
- pénzügyi jogi és pénzügytani ismeretek (belföldi és nemzetközi adójog, nemzetközi
pénzügyek, államháztartástan alapismeretek), [financial law and finances studies (domestic
and international tax law, international finances, basic state finances studies)]
- közszolgálati és munkajogi ismeretek, (public employment and labour law studies)
- általános igazgatási ismeretek, (general administration studies)
- szakigazgatási ismeretek, (special administration studies)
- pénzügyi-közgazdasági ismeretek, (financial-economic studies)
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30
kredittel rendelkezzen a hallgató. (As the entry requirement to the master-degree training,
the student should have at least 30 credits in the above mentioned fields of knowledge.) A
hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a
felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg
kell szerezni. (The missing credits shall be obtained parallel with the master-degree
training in accordance with the studies and exams regulations of the higher education
institution.)
Különleges esetben a szakfelelős a kreditátviteli bizottság javaslata alapján dönthet
egyéb ismeretkörök befogadásáról, kreditjeinek elismeréséről. (In special cases the person
responsible for the degree course may - upon the proposal of the credit transfer
committee - decide on acknowledging and accepting the credits of other fields of
knowledge.)
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5. EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: európai és nemzetközi igazgatás (European
and International Administration)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség
oklevélben szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles európai és nemzetközi igazgatásszervező
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: European and International Administration
Expert
3. Képzési terület: államtudományi
4. Az NKE tv. 3. §-ában meghatározott felsőoktatási terület: nemzetközi és európai
közszolgálati
5. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
5.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe a jogi, valamint a
közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület igazgatási és rendészeti képzési ágának
alapképzési szakjai, továbbá a korábbi jogi és igazgatási képzési terület alapképzési szakjai.
5.2. A bemenethez a 12. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban
számításba vehető alapképzési szakok: politológia, nemzetközi kapcsolatok, nemzetközi
kommunikáció, nemzetközi tanulmányok alapképzési szakok, a közigazgatási, rendészeti
és katonai képzési terület katonai képzési ágának szakjai, valamint a gazdaságtudományok
képzési terület üzleti képzési ágának alapképzési szakjai.
5.3. A 12. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá
azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, osztatlan vagy mesterképzési szakok,
illetve a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi
szintű szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése
alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
6. A képzési idő félévekben: 4 félév.
7. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
7.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 12-18 kredit
7.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 75-85 kredit
7.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 8-12 kredit
7.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 10
kredit
7.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 10 kredit
7.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%
8. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakértők képzése, akik megszerzett ismereteik birtokában képesek
a nemzetközi, különösen az európai uniós szervezetek, a hazai külügyi, illetve a magyar
központi és helyi közigazgatás megfelelő feladatait ellátni. A végzettek felkészültek
tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.
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8.1. A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a szervezési és irányítási szakismereteket;
- a nagyvállalatok és a közigazgatási szervek közötti kapcsolattartás fontosabb elemeit;
- az igazgatásban meghonosodott informatikai és elektronikus irányítási, továbbá
jogszabálynyilvántartó rendszereket;
- a nemzetközi tárgyalásokhoz, illetve kapcsolattartáshoz szükséges protokolláris
viselkedéskultúrát és tárgyalástechnikát;
- az európai és nemzetközi kapcsolatrendszer szakmai ismeretanyagát,
- az Európai Unió támogatási és pályázati rendszerét, az egyes uniós pályázatok
gyakorlati megvalósításának menetrendjét;
- a hatósági eljárások Európában alkalmazott legfontosabb szabályait;
- az európai és nemzetközi kapcsolatokban alkalmazott munkanyelvek legalább egyikét
tárgyalóképes szinten.
8.2. A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a nemzetközi szervezetek - különös tekintettel az Európai Unió szervezeteinek munkájában való részvételre,
- nemzetközi, illetve európai vonatkozású döntések előkészítésére,
- nemzetközi tárgyalások előkészítésére és megszervezésére,
- nemzetközi tárgyalásokon való (idegen nyelven történő) részvételre,
- külkapcsolatokat gondozó szervezetek, szervezeti egységek munkájának
megszervezésére és vezetésére, továbbá e szervezetek, szervezeti egységek nemzetközi
képviseletére,
- hatósági eljárások lefolytatására,
- nemzetközi vállalatokban és a külföldi kapcsolatokkal rendelkező magánigazgatási
szférában szervezési és irányítási feladatok ellátására,
- az európai és a hazai jogalkotó és kodifikációs (szabályozó) munkában való részvételre,
- hatósági eljárás lefolytatására,
- szervezeti egységek irányítására, humánerőforrás-gazdálkodási feladatok
megtervezésére és irányítására,
- az igazgatásban meghonosodott informatikai és elektronikus irányítási és
kommunikációs rendszerek alkalmazására,
- nemzetközi vonatkozású szakmai kapcsolattartásra, levelezésre és tárgyalásra.
8.3. A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- megfelelő kommunikációs ismeretek és kapcsolatteremtő képesség,
- viselkedési kultúra,
- a nemzetközi kapcsolatok fontosságához és sajátosságaihoz igazodó fokozott
felelősségtudat.
9. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
9.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz
szükséges alapozó ismeretkörök: 12-18 kredit
politikatudományi ismeretek, az európai alkotmánytörténet és közigazgatás
történetének ismerete, összehasonlító alkotmánytani ismeretek, a világ nagy térségeinek
gazdasági, politikai, társadalmi jellemzőinek ismerete, kommunikációs alapismeretek;
9.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 75-85 kredit
- közigazgatási és pénzügyi ismeretek: összehasonlító és európai közigazgatási jog, ezen
belül regionális igazgatás és területi önkormányzati rendszerek az Európai Unió
tagállamaiban, európai uniós és összehasonlító közigazgatási eljárásjog, közszolgálati jog
4
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és közszolgálati rendszerek az Európai Unióban és az egyes tagállamokban, a kelet-közép
európai országok közigazgatási rendszerének összehasonlítása, a külügyi igazgatás
különös szabályai, valamint közpénzügyek és államháztartás az Európai Unióban,
- Európai Uniós ismeretek: az Európai Unió döntéshozatali eljárása és egyes szakpolitikái,
továbbá az Európai Unió támogatási és pályázati rendszere, valamint az európai
közigazgatási büntetőjog ismeretanyaga,
- nemzetközi köz- és magánjogi ismeretek: univerzális és regionális nemzetközi
szervezetek, külügyi igazgatás és a diplomáciai, valamint a konzuli kapcsolatok joga, az
emberi jogok nemzetközi védelme, a nemzetközi gazdasági kapcsolatokkal összefüggő
ismeretanyag,
- kommunikációs ismeretek: kultúraközi kommunikáció, a nemzetközi tárgyalások
menedzsmentje, tárgyalástechnika és protokoll (az idegen nyelvi felkészítő tárgyak a
szabadon választható tantárgyak körébe tartoznak),
- szervezéstani ismeretek: menedzsment-ismeretek a közcélú szervezetek
vonatkozásában, európai uniós projektmenedzsment;
9.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 18-22 kredit
- differenciált szakmai ismeretek: 8-12 kredit
a kisebbségek jogai, az esélyegyenlőség biztosításának nemzetközi eszközrendszere, a
külkereskedelemre vonatkozó ismeretek, a nemzetközi versenyjog, a migráció problémái;
- diplomamunka: 10 kredit.
10. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat 4 hetes gyakorlat, amelynek legalább felét idegen nyelvi, vagy a
nemzetközi igazgatással, illetve a humanitárius vagy fejlesztési segélyezéssel kifejezetten
foglalkozó szakmai környezetben kell a hallgatónak teljesítenie.
11. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unióban hivatalos nyelvek egyikéből vagy
kínai, vagy japán vagy orosz nyelvből, legalább egy államilag elismert, felsőfokú (C1)
komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga-bizonyítvány vagy
ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy okirat szükséges. A felsőfokú (C1) komplex
típusú szaknyelvi nyelvvizsga-bizonyítvány helyett elfogadható az Európai Unióban
hivatalos nyelvek egyikéből vagy kínai vagy japán vagy orosz nyelvből egy államilag
elismert legalább középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány és egy másik, a
képzési területnek megfelelő (fent megjelölt) idegen nyelvből tett legalább középfokú (B2)
komplex típusú szaknyelvi nyelvvizsga-bizonyítvány vagy ezekkel egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy okirat.
12. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási
törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a
korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
- társadalomtudományi alapismeretek (társadalomelméleti, politikaelméleti, szociológiai
ismeretek); jogtudományi ismeretek (jogi alapismeretek, közjogi és magánjogi ismeretek);
kiegészítő szakmai alapozó ismeretek (közgazdasági, szervezési és vezetési,
számítástechnikai ismeretek);
- igazgatástörténeti ismeretek (alkotmány- és közigazgatástörténet); általános igazgatási
ismeretek (a közigazgatás szervezete, a közigazgatási jog alapintézményei); szakigazgatási
ismeretek (a szakigazgatások rendszere, különös tekintettel a nemzetközi igazgatásra);
5
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pénzügyi jogi és pénzügytani ismeretek (belföldi és nemzetközi adójog, nemzetközi
pénzügyek, államháztartástani alapismeretek); közszolgálati és munkajogi ismeretek;
nemzetközi ismeretek (nemzetközi közjog alapintézményei, a diplomácia elmélete és
gyakorlata, nemzetközi magánjog, nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga); európai uniós
ismeretek (az Európai Unió története, szervezete, európai uniós közjog és politika, uniós
kereskedelmi jog); kommunikációs ismeretek (idegen nyelvi ismeretek);
- továbbá legalább egy idegen nyelvből legalább középfokú (B2) államilag elismert vagy
azzal egyenértékű nyelvvizsga-bizonyítvány.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 50
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó 10 kreditet a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

6. RENDÉSZETI VEZETŐ MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: rendészeti vezető (Law Enforcement
Management)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség
oklevélben szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles rendészeti vezető
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Law Enforcement Manager
- választható specializációk: rendészet elméleti, csapatszolgálati, értékelő-elemző,
szervezett bűnözés elleni (Specialisation in Law Enforcement Theory, in Squad Operations,
in Evaluation and Analysis, in Combating Organised Crime)
3. Képzési terület: államtudományi
4. Az NKE tv. 3. §-ában meghatározott felsőoktatási terület: rendészeti
5. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
5.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a büntetés-végrehajtási, a
bűnügyi, a gazdaságvédelmi, a határrendészeti, a katasztrófavédelmi, a
közlekedésrendészeti, a közrendvédelmi, a pénzügynyomozói és a vámigazgatási,
közbiztonsági, állambiztonsági, vámnyomozói főiskolai szintű szakok, valamint a bűnügyi
igazgatási és a rendészeti igazgatási alapképzési szakok.
5.2. A bemenethez a 12. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban
számításba vehető alapképzési szakok: igazgatásszervezői, közigazgatás-szervező,
igazságügyi igazgatási, munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási, nemzetközi
igazgatási, határrendészeti és védelmi vezetői.
5.3. A 12. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá
azok az alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű szakok, amelyeket a kredit
megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási
intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
6
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6. A képzési idő félévekben: 4 félév
7. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
7.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 20-25 kredit
7.2. A szakmai törzsanyagához rendelhető kreditek száma: 51-61 kredit
7.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma a diplomamunkával
együtt: 33-38 kredit
7.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit
7.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 12 kredit
7.6. A gyakorlati ismeretek aránya: legalább 40%
8. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan rendészeti szakemberek képzése, akik a tanulmányaik során
elsajátított szakmai ismereteik birtokában képesek közép- és felsővezetői munkakörök
ellátására az igazságügyi, az önkormányzati és pénzügyi ágazat, a büntetés-végrehajtás, a
rendőrség, a katasztrófavédelem, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a polgári
nemzetbiztonsági szolgálatok és a civil biztonság területén. A végzettek alkalmasak a
rendészeti vezetői feladatok hatékony megoldására nemzetközi együttműködési keretben
is, továbbá tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.
8.1. A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek:
- rendészettudományi, a rendészet elméletét megalapozó ismeretek;
- nemzetközi összehasonlító rendészeti és kriminalisztika ismeretek;
- integrált társadalomtudományi, kommunikációs, statisztikai, tudományos kutatásmódszertani ismeretek;
- problémamegoldó technikai és szaknyelvi ismeretek;
- biztonságpolitikai, rendészeti és rendészeti igazgatási, nemzetbiztonsági, nemzetközi
rendészeti együttműködési, rendészeti technikai ismeretek;
- vezetési és szervezéselméleti, pszichológiai és pedagógiai, humánerőforrásgazdálkodási, minőségbiztosítási ismeretek;
- gazdálkodási és logisztikai ismeretek;
- munkajogi, közigazgatási jogi, pénzügyi jogi, a nemzetközi bűnügyi és rendészeti
szervek együttműködésére vonatkozó jogi ismeretek;
- a rendészet szervezeti feladat- és hatásköri rendszere, jogi szabályozása, államiközigazgatási kontextusa, társadalmi beágyazottsága, a rendészeti tevékenység kontrollmechanizmusa, a rendészet közösségi modellje;
- alkalmazói szintű ismeretek a számítógépes kommunikációban;
továbbá rendészet elméleti specializáción:
rendészetelmélet, a rendészeti rendszerek, a nemzetközi rendészeti együttműködés, a
magánbiztonság, az idegenrendészet elmélete és a rendészettudomány története;
továbbá csapatszolgálati specializáción:
tömegrendezvények biztosításának jogi és technikai háttere, az integrált és speciális
rendészeti műveletek, kooperáció és team-munka speciális vonatkozásai, törzsek
működése, a műveletek megtervezése, megszervezése és vezetése;
továbbá értékelő-elemző specializáción:
az elemző-értékelő tevékenység kialakulása, a stratégiai tervező munkára gyakorolt
hatása, az elemzés- értékelés helye, szerepe, jogi keretei a rendvédelmi feladatokat ellátó
szervek vonatkozásában; bűnelemzés, az elemző-értékelő munka szintjei, szervezeti
sajátosságai, az elemző-értékelő tevékenység folyamata, módszerei és eljárásai, a stratégiai
7
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és operatív bűnelemzésben felhasználható eszközök, számítógépes rendszerek;
továbbá szervezett bűnözés elleni specializáción:
a szervezett bűnözés nemzetközi és hazai története, jogi keretei, a szervezett bűnözés
elleni nyílt és titkos nyomozást támogató, illetve döntést segítő bűnügyi adatkezelési és
elemzési módszerek, eljárások. Elméleti és gyakorlati ismeretek a titkos információgyűjtés
specialitásairól, gyakorlati alkalmazásáról.
8.2. A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a rendészettudomány területén kutatási feladatok végzésére, a doktori képzésbe
történő belépésre,
- döntéshozó és döntés-előkészítő feladatok ellátására,
- informatikai és elektronikus kommunikációs rendszerek alkalmazására,
- nemzetközi vonatkozású ügyek intézésére,
- döntési javaslatok kidolgozásához szükséges problémaelemzésre és megoldáselemzésre,
- konfliktushelyzetek kezelésére, eredményes tárgyalási technikák alkalmazásra,
- irányítói és végrehajtói feladatkörök ellátására,
- a belügyi, a pénzügyi és az igazságügyi ágazat, valamint az ezekhez tartozó rendészeti
testületek, továbbá polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a civil biztonsági szféra körében
rendészeti beosztásokban közép- és felső szintű vezetői feladatok ellátására,
- a rendészet területén a szakmai követelményeknek leginkább megfelelő menedzser
szemléletű vezetési és irányítási eszközök használatára, ideértve a korszerű vezetési
technikákat és szervezési megoldásokat,
- a rendészet területén érvényesülő nemzetközi tendenciák ismeretében rendészeti
együttműködésre.
8.3. A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- kreativitás, rugalmasság,
- jó kommunikációs és együttműködési attitűd,
- problémafelismerő és megoldó készség, határozottság,
- intuíció és módszeresség,
- információfeldolgozási képesség,
- környezettel szembeni érzékenység,
- elkötelezettség és igény a minőségi munkára,
- az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges pozitív hozzáállás,
- kezdeményezés, személyes felelősségvállalás,
- alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat
után vezetői feladatok ellátására.
9. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
9.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz
szükséges alapozó ismeretkörök: 20-25 kredit
rendészettudományi és nemzetbiztonsági ismeretek, bűnmegelőzési, közszolgálati,
rendészeti igazgatási jogi, integrált társadalomtudományi ismeretek, informatikai
ismeretek.
9.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 51-65 kredit
biztonságpolitika, rendészeti és rendészeti igazgatási, rendészeti szervek működésének
jogi alapjai, nemzetközi bűnügyi együttműködés, pedagógiai és pszichológiai ismeretek,
vezetés- és szervezéselmélet, rendészeti tevékenységek vezetése, a rendészeti szervek
gazdálkodása, nemzetközi rendészeti együttműködése; rendészeti szervek időszerű
feladatai és felsőszintű irányítása.
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9.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 33-38 kredit
- differenciált szakmai ismeretek: 21-26 kredit
rendészetelméleti ismeretek, csapatszolgálati szakmai ismeretek, értékelő-elemző
szakmai ismeretek, szervezett bűnözés elleni szakmai ismeretek;
- diplomamunka: 12 kredit.
10. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
4 hetes szakmai gyakorlat követelményeinek teljesítése.
11. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unióban hivatalos nyelvek egyikéből vagy
ukrán, szerb, beás, lovári, orosz, illetve kínai nyelvből államilag elismert, legalább
középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy ezzel egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy okirat szükséges.
12. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási
törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a
korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: társadalomtudományi ismeretek,
jogtudományi ismeretek, általános igazgatási ismeretek, szakigazgatási ismeretek,
pénzügyi-közgazdasági ismeretek, közszolgálati és munkajogi ismeretek, közgazdasági
menedzsment ismeretek, európai uniós ismeretek.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 50
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

7. BIZTONSÁGI SZERVEZŐ MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: biztonsági szervező (Security Manager)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség
oklevélben szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles biztonsági szervező
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Security Manager
3. Képzési terület: államtudományi
4. Az NKE tv. 3. §-ában meghatározott felsőoktatási terület: rendészeti
5. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
5.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a jogi és igazgatási képzési
terület bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási; a nemzetvédelmi és katonai képzési
terület biztonság- és védelempolitikai, nemzetbiztonsági; a műszaki képzési terület had- és
biztonságtechnikai, valamint biztonságszervező mérnöki alapképzési szakjai; a
felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű bűnügyi,
gazdaságvédelmi,
közrendvédelmi,
közlekedésrendészeti,
igazgatásrendészeti,
határrendészeti, vámigazgatási, pénzügynyomozói, nemzetbiztonsági, büntetés
9
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végrehajtási, katasztrófavédelmi, az e szakoknak megfeleltethető korábbi közbiztonsági,
nemzetbiztonsági, pénzügynyomozói szakok; a főiskolai szintű biztonságtechnikai szak.
5.2. A bemenethez a 12. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban
számításba vehető alapképzési szakok: a jogi és igazgatási képzési terület igazságügyi
igazgatási, nemzetközi igazgatási, munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási; a
nemzetvédelmi és katonai képzési terület határrendészeti és védelmi vezetői, katonaivezetői alapképzési szakjai, továbbá figyelembe vehető a jogász mesterképzési szak.
5.3. A 12. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá
azok az alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű szakok, amelyeket a kredit
megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási
intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
6. A képzési idő félévekben: 4 félév
7. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
7.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 20-30 kredit
7.2. A szakmai törzsanyagához rendelhető kreditek száma: 70-80 kredit
7.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 6-8 kredit
7.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit
7.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 10 kredit
7.6. A gyakorlati ismeretek aránya: legalább 40%
8. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan biztonsági szakemberek képzése, akik együttműködve az állami és
az önkormányzati rendészeti, biztonságtechnikai és biztonságszervező szakemberekkel,
képesek a vállalkozások integrált biztonsági rendszereinek kidolgozására és
működtetésére, továbbá képesek a biztonsági piacon működő közép- és nagyvállalkozások
menedzselésére. Felkészültségük alapján alkalmasak tanulmányaik doktori (PhD) képzés
keretében történő folytatására.
8.1. A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- azt a társadalmi közeget, amelyben a biztonsági szféra valamennyi szereplőjének
együttműködve kell a magán-, ezen keresztül pedig a közbiztonságot megteremteni;
- a globális értelemben vett biztonságot érő kihívásokat;
- a biztonság egyes szegmenseinek - különös tekintettel a bankok,- vállalatok,rendezvények, létfontosságú rendszerek és létesítmények biztonságára, illetve az üzleti
hírszerzésre - módszertanát;
- azokat a jogi és szakmai eszközöket, amelyek a magánbiztonsági ágazat rendelkezésére
állnak;
- azokat az állami cselekvéseket, amelyek meghatározó befolyással bírnak a biztonság
alakulására;
- a biztonsági szakma nemzetközi eredményeit;
- a vállalkozások működésének, működtetésének alapjait;
- szervezetek vezetésének eszköz- és módszertanát;
- a szakmai idegen nyelvet.
8.2. A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a vagyon-, objektum-, rendezvény-, bank-, személy- és vállalatbiztonsági rendszerek
megtervezésére, felépítésére, irányítására;
- bűnmegelőzési és biztonsági szakmai tanácsadásra, döntések előkészítésére;
10

782

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 6. szám

- a megjelenő új biztonsági problémák, jelenségek feldolgozására, megoldási
alternatívák kidolgozására;
- nagy, multinacionális cégek biztonsági stratégiájának kidolgozására;
- az integrált biztonsági tudás széles körű, professzionális alkalmazására a
magánbiztonság területén;
- a szakmai ismeretek magabiztos gyakorlati alkalmazására, információk hasznosítására;
- közép- és felsővezetői irányítói feladatkörök ellátására;
- konfliktushelyzetek megelőzésére, kezelésére;
- az üzletszerzés során előforduló változatos tárgyalási technikák eredményes
alkalmazására;
- alkalmazni képes tudás birtokában a szakmai és társadalmi élet különböző színterein
magas színvonalon kommunikálni;
- a szakmai tudás nyilvánosság előtti szakszerű megjelenítésére;
- a magánbiztonsági és rendészeti szervekkel való együttműködésre, hazai és külföldi
relációban egyaránt;
- a kvalitatív és kvantitatív kutatási technikák vezetői gyakorlatban történő
problémamegoldó alkalmazására, adatok tervszerű, tudatos gyűjtésére, szisztematikus
feldolgozására, elemzésére, értékelésére;
- a biztonsággal kapcsolatos kutatások tervezésére, szervezésére, irányítására, valamint
személyes végzésére önállóan és csoport-keretek között, továbbá a kutatási eredmények
interpretálására;
- a pályázati tevékenység irányítására, személyes végzésére.
8.3. A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- a társadalmi valóság fogalmi rendezése, reális értelmezése;
- nyitottság a társadalom új jelenségei iránt;
- fogékonyság a tudomány legújabb eredményei iránt, innovációs igény és képesség;
- a makro- és mikrokörnyezettel szembeni érzékenység, környezettudatosság;
- széles körű általános, szakmai és vezetői műveltség, a permanens önfejlődés igénye;
- elkötelezettség és igény a minőségi munkára;
- rendszerszemlélet, probléma-centrikus látásmód, probléma-megoldó gondolkodás;
- kreativitás, rugalmasság, autonóm gondolkodás, empátia;
- intuíció, alaposság és módszeresség a szakmai és vezetői munkában;
- tanulási készség és jó memória;
- információ feldolgozási képesség;
- önálló szakmai álláspont kialakításának képessége;
- kezdeményezés, személyes felelősségvállalás, döntéshozatal;
- önkritikai, kritikai és kommunikációs attitűd;
- alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában és a vezetői szinten egyaránt.
9. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
9.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz
szükséges alapozó ismeretkörök: 20-30 kredit
társadalomtudományi alapismeretek: integrált társadalomtudományi ismeretek;
közgazdaságtani ismeretek; gazdasági jog; közigazgatási jog; magánbiztonsági ágazat jogi
alapjai; munkajog; tudományos kutatás módszertana;
rendészettudományi
alapismeretek:
bevezetés
a
rendészettudományokba;
biztonságpolitika; kriminológia; kriminalisztika; nemzetközi összehasonlító szervezettan;
rendészeti igazgatási ismeretek.
11
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9.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 70-80 kredit
szakmai alapozó törzsanyag: adatvédelem; intézkedéstaktika; kommunikáció elmélete és
gyakorlata; munka- és balesetvédelem; önismeret és készségfejlesztés; tűzvédelem;
szakmai törzsanyag: bankbiztonság; informatikai rendszerek védelme; kockázatelemzés
és kezelés; létfontosságú rendszerek és létesítmények védelme; logisztikai ismeretek;
magánbiztonsági együttműködés; nyilvános adatbankok alkalmazása; rendezvények
biztonsága; üzleti hírszerzés és elhárítás; vállalatok biztonsága; vezetési ismeretek.
9.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 16-18 kredit
- differenciált szakmai ismeretek: 6-8 kredit
vezetői készségfejlesztés, integrált társadalomtudományi ismeretek, kommunikáció,
statisztikai ismeretek, tudományos kutatásmódszertan, szaknyelvi ismeretek;
- diplomamunka: 10 kredit.
10. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv által
vezetett nyilvántartásban szereplő magánbiztonsági cégek közreműködésével szervezett
gyakorlat, amelynek során a hallgatók az érintett cégek működésében, mentorált
munkavégzéssel teljesítik a felsőoktatási intézmény által előírt gyakorlati feladataikat.
A második félév után négy hét, a negyedik félévben két hét szakmai gyakorlatra kerül
sor.
11. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unióban hivatalos nyelvek egyikéből vagy
ukrán, szerb, beás, lovári, orosz, illetve kínai nyelvből államilag elismert, legalább
középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy ezzel egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy okirat szükséges.
12. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási
törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a
korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: társadalomtudományi ismeretek,
jogtudományi ismeretek, általános igazgatási ismeretek, szakigazgatási ismeretek,
pénzügyi-közgazdasági ismeretek, közszolgálati és munkajogi ismeretek, közgazdasági
menedzsment ismeretek, európai uniós ismeretek.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 50
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

8. KRIMINALISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: Kriminalisztika
A mesterképzési szak angol nyelvű megnevezése: Criminalistics (MA)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség
oklevélben szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
12
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- szakképzettség:
a) okleveles kriminalista, rendészeti szakirányon
b) okleveles kriminalista, polgári szakirányon
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése:
a) Certified Criminalist in Law Enforcement Specialisation
b) Certified Criminalist in Civilian Specialisation
- választható szakirányok:
a) rendészeti
b) polgári
- választható szakirányok angolul:
a) Law Enforcement Specialisation
b) Civilian Specialisation
3. Képzési terület: államtudományi
4. Az NKE tv. 3. §-ában meghatározott felsőoktatási terület: rendészeti
5. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
5.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a büntetés-végrehajtási, a
bűnügyi, a gazdaságvédelmi, a határrendészeti, a katasztrófavédelmi, a
közlekedésrendészeti, a közrendvédelmi, a pénzügynyomozói és a vámigazgatási,
közbiztonsági, állambiztonsági, vámnyomozói főiskolai szintű szakok, valamint a bűnügyi
igazgatási és a rendészeti igazgatási alapképzési szakok.
5.2. A bemenethez a 12. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban
számításba vehető szakok: jogász, határrendészeti és védelmi vezetői.
5.3. A 12. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá
azok az alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a
kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási
intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
6. A képzési idő félévekben: 4 félév
7. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
a) Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 25-30 kredit
b) A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 53-58 kredit
c) A differenciált szakmai anyaghoz/szakirányhoz rendelhető kreditek száma a
diplomamunkával együtt: 30-35 kredit
d) A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális száma: 6 kredit
e) A diplomamunkához rendelt kreditek száma: 12 kredit
8. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan rendészeti szakemberek képzése, akik a tanulmányaik során
elsajátított szakmai ismereteik birtokában magas szinten képesek közreműködni a bűnügyi
felderítő és nyomozati munkában, továbbá alkalmazva a legkorszerűbb vizsgálati
módszereket és taktikai ajánlásokat elő tudják segíteni, illetve közre tudnak működni a
hatékony, megalapozott, tudományos és törvényes bizonyítás lefolytatásában. Cél továbbá
olyan magas elméleti tudással rendelkező szakemberek kibocsátása, akik rendelkeznek
olyan szakmai szintetizáló képességgel, bizonyításelméleti tudással, ami képessé teszi őket
13
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a jövő bűnügyi tendenciáinak felismerésére és operatív stratégiák kidolgozására.
A képzés során a hallgatók alkalmassá válnak arra, hogy megfelelő módon tudják
értelmezni a különféle területen készült igazságügyi szakértői véleményeket, és
megtanulják, hogy a mindennapi rendőri munka során miként lehet rendszer szinten is
hasznosítani a legmodernebb tudományos-technikai módszerekkel nyert információkat.
Mindezek hozzájárulnak ahhoz, hogy a felderítő és bizonyító munka eredményes, a
büntetőjog által megfogalmazottak alkalmazása pedig szakmailag megalapozott és precíz
legyen.
A szakon végzettek az elsajátított magas szintű és széles spektrumú ismeretek
birtokában alkalmassá válnak bűnügyi vezetői feladatok hatékony megoldására is, továbbá
tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.
8.1. A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a rendészeti szervek működésének jogi és elméleti alapjait,
- a nyomozásirányítást és vezetést,
- a rendészeti és bűnügyi elemző értékelő elemző munkát,
- a kockázatelemzést,
- a rendészeti szervek gazdálkodását,
- az elektronikus információbiztonság, valamint a minősített adatok elektronikus
védelmének kérdésköreit,
- a bűnügyi informatika ismeretköreit, a prediktív és proaktív módszereket és eljárásokat,
továbbá a támadó és a védekező, valamint a visszakeresés nyomon követését lehetővé
tevő informatikai tevékenységeket,
- a kriminalisztikai elméletek (bizonyításelmélet) alaptéziseit,
- a bűnelemzés-profilalkotás módszertanát,
- a kriminálpszichológiát,
- az egyes bűncselekmények nyomozására vonatkozó ismereteket,
- a titkos információgyűjtés szerepét a bűnüldözésben, a titkos adatszerzést (jogi hátterét
és gyakorlatát) a büntetőeljárásban,
- a hazugságvizsgálati módszereket,
- a vagyonvisszaszerzés kriminalisztikai kérdéseit, a szervezett bűnözés, a terrorizmus,
illetve a magánnyomozás kriminalisztikáját,
- a nemzetközi bűnügyi és rendészeti együttműködést,
- a bűnügyi technikai szakterület ismeretanyagát,
- a bűnügyi orvosi szakterület ismeretanyagát,
- a bűnügyi tudományok ismeretköreit: büntetőjog, büntetőeljárás jog, kriminológia,
kriminalisztika.
8.2. A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a nagyobb erőket és eszközöket igénylő komplex munkafolyamatok megszervezésére,
- a nemzetközi vonatkozású bűnügyek nyomozásában közreműködni,
- az informatikai és elektronikus kommunikációs rendszerek alkalmazására,
- döntési javaslatok kidolgozására, szükség esetén döntéshozatalra, problémaelemzésre
és megoldáselemzésre,
- a konfliktushelyzetek kezelésére,
- a bűnügyi feladatok koordinatív ellátására,
- az irányítói, végrehajtói és ellenőrzési feladatkörök ellátására, kockázatelemzésre,
- bűnügyi területen a szakmai követelményeknek leginkább megfelelő vezetési és
irányítási eszközök alkalmazására,
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- adatbázisok és egyéb rendelkezésre álló társadalmi tudáskomplexum információinak
értelmezésére, összekapcsolására, tendenciák megállapítására,
- a rendelkezésre álló nyilvántartások komplex és hatékony igénybevételére, és a kinyert
adatok összekapcsolására, összefüggések felismerésére,
- társszervekkel való hatékony, informatív és kooperatív együttműködésre,
- arra, hogy megfelelő módon tudják értelmezni a különféle területen készült szakértői
véleményeket,
- a legújabb eljárások bevezetésére, a tudomány és a technika új eszközeinek és
módszereinek alkalmazására.
8.3. A szakképzettség gyakorlásához szükséges adottságok és készségek:
- a szakma iránti elkötelezettség,
- a szakma önálló végzéséhez szükséges gyakorlat,
- interdiszciplináris látásmód,
- megfelelő szintű általános és szakmai idegennyelv-tudás,
- információ feldolgozási képesség,
- kreativitás, rugalmasság és határozottság,
- jó kommunikációs és együttműködési attitűd,
- problémafelismerő és megoldó készség,
- a minőségi munkavégzés iránti elkötelezettség,
- környezettel szembeni érzékenység,
- az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges pozitív hozzáállás,
- kezdeményezés, személyes felelősségvállalás,
- képesség az informatikai és elektronikus kommunikációs rendszerek alkalmazására,
- alkalmasság az együttműködésre és csoportmunkában való részvételre.
9. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
9.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, a mesterfokozathoz
szükséges alapozó ismeretkörök: 25-30 kredit
- bűnmegelőzési ismeretek,
- a bűnügyi munka időszerű kérdéseihez kapcsolódó főbb elméleti ismeretek,
- az egyes nyílt és operatív eszközökkel megszerezhető büntetőjogilag releváns
információk elemzésére és felhasználására vonatkozó ismeretek,
- az általánostól eltérő bűnügyi (szervezett bűnözéssel, terrorizmussal, külföldi alannyal
összefüggő) helyzetek hatékony kezelése,
- tudományos kutatásmódszertani ismeretek,
- elektronikus információbiztonsági, valamint a minősített adatok elektronikus
védelmével kapcsolatos ismeretek,
- bűnügyi statisztikai ismeretek,
- kriminálpszichológia.
9.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 53-58 kredit:
- bűnelemzés-profilalkotás módszertana,
- egyes bűncselekményfajták nyomozásának nemzetközi összehasonlító metodikája,
- kriminalisztika a tárgyalóteremben,
- nyomozásirányítás és vezetés,
- rendészeti értékelő-elemző munka,
- kockázatelemzés,
- nemzetközi bűnügyi együttműködési rendszerek (Europol, Eurojust, harmadik
országok),
15
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- bűnügyi technikai ismeretek,
- bűnügyi orvosi ismeretek,
- igazságügyi szakértői vélemények elemzése,
- magánnyomozás kriminalisztikai sajátosságai;
9.3. Differenciált szakmai ismeretek szakirányok szerint 30-35 kredit:
a) rendészeti szakirányon:
- titkos információgyűjtés a bűnüldözésben,
- titkos adatszerzés (jogi háttere és gyakorlata) a büntetőeljárásban,
- bizonyításelméleti kérdések,
- hazugságvizsgálati módszerek,
- vagyonvisszaszerzés kriminalisztikai kérdései,
- a szervezett bűnözés kriminalisztikája.
b) polgári szakirányon:
- büntetőjog,
- büntető eljárásjog,
- közigazgatási jog,
- krimináltechnika,
- krimináltaktika.
9.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek száma minimálisan: 6
kredit
10. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A képzés 2. szemesztere után négy hetes szakmai gyakorlat teljesítése.
11. Idegen nyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unióban hivatalos nyelvek egyikéből vagy
ukrán, szerb, beás, lovári, orosz, illetve kínai nyelvből államilag elismert, legalább
középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány
vagy oklevél szükséges.
12. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak rendelkeznie kell a kreditmegállapítás alapjául szolgáló ismeretkörökből a nemzeti felsőoktatásról szóló törvényben előírtaknak megfelelően - legalább 60
elismerhető kredittel a korábbi tanulmányai alapján az alábbi ismeretkörökben:
- társadalomtudományi ismeretek,
- jogtudományi ismeretek,
- általános igazgatási ismeretek,
- szakigazgatási ismeretek,
- pénzügyi-közgazdasági ismeretek,
- közszolgálati és munkajogi ismeretek,
- közgazdasági menedzsment ismeretek,
- európai uniós ismeretek,
- természettudományi ismeretek.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 50
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
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9. NEMZETBIZTONSÁGI MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: nemzetbiztonsági (National Security Studies)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség
oklevélben szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles nemzetbiztonsági szakértő
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: National Security Expert
- választható specializációk: katonai nemzetbiztonsági, polgári nemzetbiztonsági
(Military National Security Specialisation, Civilian National Security Specialisation)
3. Képzési terület: államtudományi
4. Az NKE tv. 3. §-ában meghatározott felsőoktatási terület: nemzetbiztonsági
5. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
5.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a nemzetbiztonsági
alapképzési szak, valamint a polgári nemzetbiztonsági alapképzési szak.
5.2. A bemenethez a 12. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban
számításba vehető alapképzési szakok: a katonai vezetői, a bűnügyi igazgatási, a rendészeti
igazgatási.
5.3. A 12. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá
azok a legalább alapfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993.
évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű szakok, amelyeket a kredit megállapításának
alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli
bizottsága elfogad.
6. A képzési idő félévekben: 4 félév
7. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
7.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 15-25 kredit
7.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelt minimális kreditérték: 40-50 kredit
7.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma a diplomamunkával
együtt: 45-60 kredit
7.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit
7.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit
8. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan nemzetbiztonsági szakemberek képzése, akik korszerű
társadalomtudományi és szakmaspecifikus ismeretek felhasználásával képesek a
nemzetbiztonsági szakterület szervezeteiben a munkakörükhöz tartozó követelmények és
feladatok eredményes teljesítésére, alkalmasak a szakmai elmélet és módszertan
fejlesztésére, a szakmai kultúra és értékrend továbbadására, tanulmányaik PhD képzés
keretében való folytatására.
8.1. A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek:
- nemzetbiztonsági, védelmi, rendvédelmi és társadalomtudományi elméleti és
gyakorlati szakismeretek,
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- általános és a nemzetbiztonsági, a védelmi, a rendvédelmi szakterületen alkalmazható
vezetéselméleti és alkalmazott pszichológiai ismeretek,
- az államigazgatási, a nemzetközi közjogi és szakmai jogi szabályozás alapvető
ismeretei,
- a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható
problémamegoldó technikák ismerete,
- a globális társadalmi és gazdasági folyamatok ismerete;
8.2. A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a nemzetbiztonsági szakmai tevékenység sajátosságainak megfelelő, korszerű
ismereteket a gyakorlatban alkalmazni, a biztonságot fenyegető kihívások, kockázatok,
fenyegetések és veszélyek elemzésére és értékelésére,
- a szakmai feladatok végrehajtásához, a szervezetek vezetéséhez szükséges információk
beszerzésének megszervezésére, elemzésére és értékelésére, hasznosítására,
- a biztonsági helyzet, a szakmai tevékenység céljának, körülményeinek értékelésére, az
eredményes szakmai tevékenységhez a rendelkezésre álló humánerőforrások, speciális
eszközök és módszerek szakszerű alkalmazására, a helyzet szakmai érdekeknek megfelelő
alakítására, és ahhoz való rugalmas alkalmazkodásra,
- a nemzetbiztonsági szolgálatok, a rendvédelmi és a rendészeti szervek, valamint a
védelmi igazgatás szervei közötti szakmai kooperáció szervezésére,
- új és összetett problémák felismerésére, információk feldolgozására, a
problémamegoldó technikák széleskörű, kreatív alkalmazására,
- a bonyolult, nem tipikus helyzetekben alternatív, eredeti megoldások kidolgozására és
bemutatására, helytálló döntések előkészítésére, meghozatalára, a feladatok aprólékos
megszervezésére és következetes végrehajtására,
- egyedi és összetett szakmai kérdések elemzésének, komplex szakértői értékelésének
elvégzésére, írásos és szóbeli formában hatásos kommunikációra,
- idegen nyelvi ismereteik birtokában a nemzetközi szervezetek, intézmények
tevékenységéhez történő kapcsolódásra,
- önműveléssel és önfejlesztés útján szaktudásának fejlesztésére, az ismeretek átadására,
- a szakmai kultúra és etika értékrendjének megőrzésére, továbbadására;
8.3. A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- kreativitás, kombinatív gondolkodás, autonómia,
- problémafelismerő, -elemző és -megoldó készség, döntésképesség,
- konspirációs és szerepjátszó képesség, széles viselkedésrepertoár,
- intuíció és módszeresség, jó memória,
- információ feldolgozási képesség,
- kommunikációs készség, empátiakészség, bizalomteremtés képessége,
- stressztűrés, mentális egészség, fizikai állóképesség, pszichés teherbíró képesség,
- elkötelezettség, önbizalom, önkontroll,
- alkalmasság az együttműködésre, igény a minőségi munkavégzésre,
- alkalmasság a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat után vezetői feladatok
ellátására.
9. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
9.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz
szükséges alapozó ismeretkörök:
- társadalomtudományi alapismeretek: 15-25 kredit
biztonságpolitikai ismeretek, nemzetközi- és államigazgatási jog, politikaelmélet,
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szociológiai ismeretek, vezetés- és szervezéselmélet, emberierőforrás-fejlesztés és
gazdálkodás, közgazdaságtan, hadtudományi ismeretek, kutatás módszertan;
9.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 40-50 kredit
nemzetbiztonsági szakmai ismeretek, hírszerzés, elhárítás, szakági jogi ismeretek, idegen
titkosszolgálatok, elektronikai hadviselés és információs műveletek, biztonsági stratégiák
és rendszerek, a 21. század biztonsági kihívásai, katonai- és békeműveletek
nemzetbiztonsági aspektusai, információk elemzése, értékelése és védelme, rendvédelmi
szakmai ismeretek, a szakszolgálati tevékenység rendszere, közszolgálati és szakmai etika;
9.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 25-40 kredit differenciált
szakmai ismeretek:
- választható specializációk: katonai nemzetbiztonsági, polgári nemzetbiztonsági;
- választható szakterületi modulok
diplomáciai és protokoll ismeretek, NATO tanulmányok, válságkörzetek kutatása,
védelmi tervezés, a védelmi igazgatás rendszere, a nemzetbiztonsági szolgálatok és
rendvédelmi feladatokat ellátó szervek gazdálkodása és humán tevékenysége, nemzetközi
szakmai kapcsolatok, speciális mentálhigiénés ismeretek, speciális vezetéspszichológiai
ismeretek és tréning, kommunikációs ismeretek és tréning, civil-katonai kapcsolatok,
haditechnikai kutatás és fejlesztés;
- diplomamunka 20 kredit.
10. A képzéshez kapcsolt gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartamát a felsőoktatási intézmény tanterve határozza meg.
11. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió valamely hivatalos nyelvéből vagy
valamely nem Európai Unió tag szomszéd ország nyelvéből vagy a következő nyelvek
egyikéből államilag elismert, legalább középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsgabizonyítvány vagy ezzel egyenértékű bizonyítvány vagy okirat szükséges: arab, japán, kínai,
orosz, perzsa, török nyelv.
12. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási
törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a
korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: társadalomtudományi és
természettudományi ismeretek, állam és jogtudományi ismeretek, rendészettudományi
ismeretek, hadtudományi ismeretek, vezetési ismeretek, biztonságpolitikai ismeretek,
általános igazgatási ismeretek, szakigazgatási ismeretek, közszolgálati ismeretek, európai
uniós ismeretek, műszaki ismeretek, haditechnikai ismeretek, informatikai ismeretek,
nemzetbiztonsági ismeretek.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
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10. POLGÁRI NEMZETBIZTONSÁGI MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: polgári nemzetbiztonsági (Civilian National
Security Studies)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség
oklevélben szereplő megjelölése:
– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
– szakképzettség: okleveles polgári nemzetbiztonsági vezető szakértő
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Senior Expert in Civilian National Security
– választható specializációk: humán felderítő, technikai felderítő, terrorelhárítási (human
intelligence, technical intelligence, counter terrorism)
3. Képzési terület: államtudományi
4. Az NKE tv. 3. §-ában meghatározott felsőoktatási terület: nemzetbiztonsági
5. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
5.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: nemzetbiztonsági, polgári
nemzetbiztonsági, bűnügyi igazgatási alapképzési szakok.
5.2. Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: azok az alap- vagy
mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti
főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának
alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli
bizottsága elfogad.
6. A képzési idő félévekben: 4 félév
7. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
7.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 20-25 kredit
7.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 40-50 kredit
7.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 24-32 kredit
7.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit
7.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 16 kredit
7.6. A gyakorlati ismeretek aránya legalább: legalább 10%
8. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan nemzetbiztonsági szakemberek képzése, akik alkalmasak a
közigazgatási, a katonai, a rendészeti, tudományos szektorokban vezetői és szakértői
feladatok ellátására, szakmai ismereteik és gyakorlati készségeik alapján képesek
nemzetbiztonsági problémák értékelésére, elemzésére és megoldására. Felkészültek a
politikai intézmények, biztonsági folyamatok, közpolitikák működésének és ezeknek a
globális biztonsági-politikai helyzettől függő összefüggésének és egymásra hatásának
megértésére, kormányzati válaszok előkészítésének a támogatására. Felkészültségük
alapján alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására is.
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a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- hazánk nemzetbiztonsági helyzetét befolyásoló alapvető tényezőket;
- a biztonságpolitika alakításának kérdéseit, a nemzetközi intézmények működését és a
koordinációs mechanizmusokat;
- az európai és más nemzetközi nemzetbiztonsági modelleket és rendszereket;
- a nemzeti, transznacionális és nemzetközi biztonságpolitikai, nemzetbiztonsági,
terrorelhárítási gyakorlatot és modelleket;
- a nemzetbiztonság és terrorelhárítás geopolitikai, gazdasági, társadalmi, jogi,
pszichológiai, pedagógiai összefüggéseit;
- a nemzetbiztonsági és terrorelhárítási folyamatok, a nemzetközi kapcsolatok, a
diplomácia és az e területeket összekötő társadalomtudományi ismereteket.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a nemzetbiztonsági kérdések kritikus elemzésére, a terrorfolyamatok holisztikus
perspektívákból való szemléletére;
- a biztonságpolitikai folyamatok komplex módon történő elemzésére és értékelésére;
- a megszerzett és értékelt ismeretek alapján szakmai véleményezésre és tanácsadásra a
döntéshozók részére nemzeti és nemzetközi fórumokon;
- a humán és technikai felderítés, valamint a terrorelhárítás feladatainak megtervezésére, a
végrehajtásában való részvételre, továbbá a végrehajtás irányítására.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- a nemzetbiztonsággal, a terrorelhárítással kapcsolatos témákban döntés-előkészítés,
döntési folyamatok támogatásának képessége;
- vezetőként, szakértőként pedagógiai, pszichológiai, szervezetszociológiai érzékenység;
- a rendelkezésre álló adatok, információk rendszerszintű elemzésének, értékelésének,
következtetések levonásának, kutatási módszerek használatának képessége;
- magas szintű vezetői képesség;
- hivatásetikán alapuló szervezetkultúra ismeretében a korrupció és a visszaélések
kockázatának csökkentésére és azok megelőzésére, a tisztesség és az etikus viselkedés
szükségességének elismerésére, megbecsülésére való képesség;
- a meghatározott információs források magabiztos használatának képessége;
- írásbeli anyagok, tanulmányok és szóbeli előadások készítése szakmai és nem szakmai
közönség részére;
- több nemzetiségű, több tudományterületet átfogó szakértői csoportok munkájában
történő részvételre való képesség;
- a szakmai ismeretek folyamatos bővítése, önálló tanulás és önfejlesztés, önértékelés
készsége.
9. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
9.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: 20-25 kredit
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A magyar kül- és biztonságpolitika; a magyar politikai intézményrendszer működése; a
tudományos kutatás alapjai; emberi erőforrás fejlesztés és gazdálkodás; jogi alapfogalmak;
kommunikáció, vezetői kompetenciák; nemzetközi gazdaságtan; rendészettudományok
alapjai; vezetés- és szervezéselmélet, rendészeti tevékenység vezetése; integrált
társadalomtudományi ismeretek.
9.2. A szakmai törzsanyag ismeretkörei: 40-50 kredit;
A nemzetbiztonság általános elmélete; speciális szakági jog; diplomáciai ismeretek; elhárítási
ismeretek; felderítési ismeretek; információk elemzése és értékelése; kihívások, kockázatok,
fenyegetések a 21. században; nemzetközi biztonsági intézmények; nemzetbiztonság és
etika; polgári válságkezelés nemzetbiztonsági aspektusai; külföldi hírszerző és biztonsági
szolgálatok; szakmai esettanulmányok és tanulmányutak; szakszolgálati tevékenység
rendszere;
vezetésés
szervezéselmélet,
rendészeti
tevékenység
vezetése;
vezetéspszichológia elmélete és gyakorlata.
9.3. A differenciált szakmai ismeretek ismeretkörei: 24-32 kredit
9.3.1. Humán felderítő specializáció
Emberi erőforrásból történő információszerzés gyakorlata; információk elemzése –
értékelése; pszichológia a műveleti munkában; műveleti veszélyhelyzetek megelőzése
és kezelése; nyílt forrású információszerzés; vezetői készségfejlesztés.
9.3.2. Technikai felderítő specializáció
A nemzetbiztonsági feladatok technikai-műveleti támogatása; a nemzetbiztonság technikai
kihívásai a 21. században; elektronikus információs rendszerek biztonsága; geoinformációs
ismeretek; kiberbiztonság nemzetbiztonsági aspektusai; szakértői tevékenység; technikai
adatszerzés.
9.3.3. Terrorelhárítási specializáció
A biztonság és védelem kérdései; a kiber-terrorizmus és az ellene való védekezés; a
terrorfenyegetettség-értékelés stratégiai elemző módszerei; hírszerzés vezette műveletek a
terrorelhárításban; profilalkotás a terrorfelderítésben; terrorcselekmények nyomozása;
titkos információgyűjtés szerepe a terrorelhárításban; válságkezelés és kríziskommunikáció.
9.4. Szabadon választható tantárgyak: 6-8 kredit
A magyar állambiztonsági szervezetrendszer 1945-től 1989-ig; rendvédelem.
10. Szakmai gyakorlat:
A szakmai gyakorlat időtartamát a felsőoktatási intézmény tanterve határozza meg.
11. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert,
felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga, vagy két legalább középfokú (B2) - amelyből az
egyik angol nyelvi - komplex típusú államilag elismert nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű
érettségi bizonyítvány vagy okirat megszerzése szükséges.
12. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben
meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi
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tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: társadalomtudományi és
természettudományi ismeretek, állam és jogtudományi ismeretek, rendészettudományi
ismeretek, hadtudományi ismeretek, vezetési ismeretek, biztonságpolitikai ismeretek,
általános igazgatási ismeretek, szakigazgatási ismeretek, közszolgálati ismeretek, európai
uniós ismeretek, műszaki ismeretek, haditechnikai ismeretek, informatikai ismeretek,
nemzetbiztonsági ismeretek.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

11. NEMZETKÖZI BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: nemzetközi biztonság- és védelempolitikai
(International Security and Defence Policy)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség
oklevélben szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles nemzetközi biztonság- és védelempolitikai szakértő
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Expert in International Security and
Defence Policy
3. Képzési terület: államtudományi
4. Az NKE tv. 3. §-ában meghatározott felsőoktatási terület: nemzetközi és európai
közszolgálati
5. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
5.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a nemzetközi biztonság- és
védelempolitikai alapképzési szak, valamint a biztonság- és védelempolitikai alapképzési
szak.
5.2. A bemenethez a 12. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban
számításba vehető alapképzési szakok: a nemzetközi tanulmányok szak.
5.3. A 12. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá
azok a legalább alapfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993.
évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű szakok, amelyeket a kredit megállapításának
alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli
bizottsága elfogad.
6. A képzési idő félévekben: 4 félév
7. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
7.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditérték: 15-30 kredit
7.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditérték: 40-50 kredit
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7.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditérték a diplomamunkával együtt:
45-60 kredit
7.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit
7.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit
7.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%
8. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
Olyan megalapozott elméleti tudással rendelkező szakemberek képzése, akik megfelelő
ismeretekkel rendelkeznek Magyarország biztonság- és védelmi politikájának
tervezéséhez, továbbá a védelmi szervezetekben, a központi és a helyi védelmi
közigazgatásban szerepet játszó intézmények és szervek működtetéséhez.
A mesterfokozattal rendelkezők képesek a NATO valamelyik hivatalos nyelvén
kommunikálni, ismerik és készség szinten birtokolják az idegen nyelvű érintkezés - a NATOban, illetve az Európai Unióban elvárt - hivatalos formáit.
8.1. A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek:
- biztonságelméletek,
- biztonsági és védelmi rendszer stratégiai tervezése, értékelése, elemzése,
- védelmi szervezetek működése,
- biztonság- és védelempolitikai döntéshozatali folyamat ismerete,
- döntési alternatívák kidolgozásához szükséges ismeretek.
8.2. A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a komplex biztonságelméleti, stratégiai és katonai ismeretek alkotó alkalmazására,
- az elméleti biztonság- és védelempolitikai ismeretek elemző alkalmazására,
- a biztonságot fenyegető veszélyek és kockázatok elemzésére és értékelésére,
- részvételre a biztonság- és védelempolitikai döntéshozatal folyamataiban,
- kellő gyakorlat megszerzése után irányító, vezető beosztások betöltésére a védelmi
igazgatás központi, illetve regionális intézményeiben,
- feladatok meghatározására a végrehajtó apparátus számára,
- a nemzetközi szervezetek és intézmények tevékenységébe való bekapcsolódásra,
ismereteik folyamatos fejlesztésére.
8.3. A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- elemzőkészség,
- problémafelismerő és -megoldó készség,
- lényeglátás, az összefüggések felismerése,
- széleskörű műveltség (történelem, földrajz),
- információ-feldolgozási képesség,
- a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,
- kezdeményezés, személyes felelősségvállalás, döntéshozatali képesség.
9. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
9.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz
szükséges alapozó ismeretkörök:
társadalomtudományi ismeretek: 15-30 kredit
politikatörténet, hadügy, pszichológia, kommunikáció, térképészet.
9.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 40-50 kredit
védelmi szervezetek szociológiai kérdései, katonadiplomácia, nemzetközi és hadijog,
hadművelet elmélete, biztonságelméletek, az Európai Unió biztonság- és
védelempolitikája, hadászat, nemzetközi biztonsági intézmények, NATO-tanulmányok.
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9.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 45-60 kredit
- differenciált szakmai ismeretek:
koalíciós és nemzeti stratégiák, a 21. század biztonsági kihívásai, nemzetközi politikai
gazdaságtan, védelmi tervezés, válságkörzetek kutatása;
- diplomamunka: 20 kredit.
10. A képzéshez kapcsolt gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartamát a felsőoktatási intézmény tanterve határozza meg.
11. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert felsőfokú (C1)
komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány és egy nyelvből legalább középfokú (B2)
komplex nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve
okirat szükséges.
12. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási
törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a
korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
- alapozó ismeretek (15 kredit): politikatudományi ismeretek, nemzetközi jogi és közjogi
ismeretek
- szakmai ismeretek (45 kredit): nemzetközi kapcsolatokra és nemzetközi intézményekre
vonatkozó ismeretek, stratégiai és biztonságpolitikai ismeretek, hadtörténelmi és
hadtudományi ismeretek.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

12. KATONAI VEZETŐI MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. Mesterképzési szak megnevezése: katonai vezetői (Military Leadership)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség
oklevélben szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles katonai vezető
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Military Leader
3. Képzési terület: államtudományi
4. Az NKE tv. 3. §-ában meghatározott felsőoktatási terület: katonai
5. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
5.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a katonai vezetői alapképzési
szak, a főiskolai szintű katonai vezetői szak.
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5.2. A bemenethez a 12. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban
számításba vehető alapképzési szakok: a katonai logisztika, a katonai üzemeltetés, a
katonai gazdálkodási, a had- és biztonságtechnikai mérnöki.
5.3. A 12. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: azok a
legalább alapfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául
szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága
elfogad.
6. A képzési idő félévekben: 2 félév.
7. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit
7.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 10-20 kredit
7.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 14-22 kredit
7.3. A differenciált szakmai anyaghoz, illetve szakirányhoz rendelhető kreditek száma a
diplomával együtt: 18-36 kredit
7.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 3 kredit
7.5. A diplomamunkához rendelt kreditek száma: 10 kredit
7.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%
8. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A Magyar Honvédség számára olyan katonai vezetők (főtisztek) képzése, akik az
elsajátított
korszerű
hadtudományi,
vezetésés
szervezéstudományi,
társadalomtudományi, természettudományi, műszaki tudományi, elméleti és gyakorlati
módszertani ismereteik, szakmai képességeik, továbbá legalább egy idegen nyelv
(elsősorban angol) ismerete birtokában képesek - békében és minősített időszakban
egyaránt - a rájuk bízott katonai szervezetet (törzset) vezetni, katonai szakmai feladataikat
maradéktalanul megoldani. Magyarország nemzeti érdekeinek képviselete során képesek
nemzetközi törzsekben (NATO, Európai Unió, ENSZ, EBESZ, stb.) törzstiszti és egyéb vezetői
beosztásokban tevékenykedni.
8.1. A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a vonatkozó társadalomtudományi, valamint a hadtudományi elméleti és gyakorlati
szakismereteket;
- az általános és katonai szakterületen alkalmazható vezetéselméleti és alkalmazott
pszichológiai ismereteket;
- az államigazgatási-, nemzetközi jogi és hadijogi szabályokat;
- a kutatáshoz és/vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható
problémamegoldó technikákat;
- az alapvető biztonságpolitikai ismereteket (NATO, Európai Unió, ENSZ, EBESZ, Afrikai
Unió és egyéb nemzetközi szervezetek ismerete);
- a szakterület információs és média ismereteit;
- interkulturális ismeretek körében más kultúrkörök társadalmi, vallási, ideológiai
felépítését, gondolkodásmódját;
- a globális társadalmi és gazdasági folyamatokat;
- az összhaderőnemi műveletek elméleti és gyakorlati problémáit tudományos igényű
elemzések és megoldási alternatívák kidolgozásának módszereit;
- az összhaderőnemi műveletekben részt vevő magasabb-egységek, hadműveleti
magasabb-egységek tevékenységének tervezési, szervezési és irányítási kérdéseit;
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- a különböző szintű harcászati szimulációs rendszerek működési feltételeit, valamint az
alárendeltek tevékenységének a begyakorláshoz szükséges előkészítési, tervezési, eljárási
módszereket;
- az összhaderőnemi műveletek, illetve saját tevékenységük joganyagát;
- a vezetett részleg (törzs) munkájának, tevékenységének, működési problémáinak
tudományos igényű elemzési módszereit, a vezetett szervezet munkarendjének
korszerűsítésére, új munkamódszerek, eljárások kidolgozására vonatkozó lehetőségeket;
- a nemzetközi szervezetek (NATO, Európai Unió, ENSZ, EBESZ) döntéshozatali, döntéselőkészítési folyamatait, a katonadiplomácia alapvető rendszerét.
8.2. A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- széleskörű általános műveltség és társadalomtudományi ismeretek alapján
eligazodásra a nemzetközi, a társadalmi és politikai eseményekben és jelenségekben;
- a honvédség, illetve saját tevékenységük törvényi és jogi alapjainak átfogó
megértésére;
- a vezetéselméleti ismeretek és kreatív technika alkalmazására;
- vezetői ismereteik, jártasságuk, valamint szakmai tudásuk birtokában a rájuk bízott
szervezet tevékenységeinek megtervezésére, megszervezésére és folyamatos vezetésére, a
szervezet tevékenységében való hatékony részvételre;
- konkrét helyzetben a helyi célok és teendők körültekintő meghatározására, a
végrehajtás feltételei biztosításának figyelembevételével;
- küldetésorientált vezetés megvalósítására;
- az alárendeltek tevékenységeinek, feladatainak megalapozott, előrelátó és a
gyakorlatban végrehajtható meghatározására, a végrehajtás koordinálására, célirányos
ellenőrzésére;
- a megszerzett korszerű hadműveletei-harcászati ismeretek birtokában a kialakult
helyzet elemzésére, döntések előkészítésére és meghozatalára;
- katonai feladatok végrehajtása érdekében érdemi együttműködés megvalósítására a
fegyveres testületek, a polgári szervek vezetőivel (képviselőivel);
- technikai ismereteik alapján a haditechnikai eszközök korszerűségének, harcászati
alkalmazásuk lehetőségeinek, korlátainak megítélésére;
- a hivatásos tiszt számára előírt fizikai edzettség és állóképesség követelményeinek
folyamatos teljesítésére;
- nemzetközi műveletek, illetve harctéri körülmények között az együttműködésre, annak
tervezésére, megszervezésére és fenntartására a napi munka során;
- összfegyvernemi, (össz)haderőnemi műveleti gyakorlatok tervezésére, levezetésére;
- hadműveleti művészet alapvetéseinek gyakorlatban történő alkalmazására;
- megszerzett korszerű hadműveleti, harcászati ismereteik birtokában a kialakult helyzet
elemzésére, a harcászati hadműveleti döntések előkészítésére, meghozatalára
összhaderőnemi háborús és nem háborús katonai műveletek során;
- törzstájékoztatók, eligazítások anyagainak elkészítésére, azok irányítására, levezetésére,
a tervező- kidolgozó munka irányítására;
- vezetői ismereteik, jártasságuk, valamint szakmai tudásuk birtokában az
összhaderőnemi műveletekben résztvevő haderőnemek harcászati alegységei, egységei,
valamint az alkalmi harci kötelékek tevékenységének megtervezésére, megszervezésére és
folyamatos irányítására;
- az alárendeltek feladatainak megalapozott, előrelátó és a gyakorlatban végrehajtható
meghatározására, a végrehajtás koordinálására, a végrehajtók segítésére, valamint
hatékony ellenőrzés végrehajtására;
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- a feladatok végrehajtása érdekében az együttműködés megszervezésére és folyamatos
fenntartására összhaderőnemi háborús és nem háborús műveletek során;
- vezetett katonai szervezetek munkarendjének korszerűsítésére, racionalizálására.
8.3. A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
a) általános elvárások:
- a honvédség (a honvédelmi feladatok) iránti elkötelezettség,
- széles látókör, általános műveltség,
- alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre,
- problémafelismerő és -megoldó készség,
- jó stressztűrő képesség,
- egészséges életmód, kitűnő fizikai állóképesség.
b) személyes adottságok:
- kreativitás, rugalmasság, autonómia,
- intuíció, módszeresség és alaposság,
- tanulási készség és jó memória,
- információ feldolgozási képesség,
- igény a minőségi munkára,
- igény a vezetői, szakmai és emberi fejlődésre;
- alkalmazkodóképesség, csapatszellem, kompromisszumkészség,
- a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,
- kezdeményezés, döntéshozatali képesség és személyes felelősségvállalás.
9. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
9.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz
szükséges alapozó ismeretkörök: 10-20 kredit
filozófia és kultúrtörténet, etika, politikaelmélet jogtudományi ismeretek, NATO, európai
uniós tanulmányok, államigazgatási ismeretek, katonai szociológia, vezetéspszichológiaelmélet és tréning, biztonságpolitika, vezetés- és szervezéselmélet.
9.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 14-22 kredit
hadművészet története, hadtudományi ismeretek, közgazdaságtan, katonaföldrajz,
katonai térképészet és geoinformatika, logisztika, védelmi tervezés, haditechnika, katonai
műveletek elmélete és gyakorlata, információs műveletek.
9.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 28-46 kredit
- differenciált szakmai ismeretek: 18-36 kredit
összhaderőnemi műveletek elmélete és gyakorlata, hadászat, összhaderőnemi
hadművelet-elmélet, harcászat, katonai metodika, gyakorlati hadműveleti-harcászati
felkészítés, katonai vezetéselmélet és gyakorlat;
- diplomamunka: 10 kredit.
10. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartamát a felsőoktatási intézmény tanterve határozza meg.
11. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert legalább STANAG
6001. 2.2.2.2. nyelvvizsga szükséges.
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12. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási
törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen legalább 20 kredit a
korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
- alapozó ismeretek: (8 kredit): katonaföldrajzi ismeretek, információs műveletek;
vezetés- és szervezéselmélet ismeretkörei; katonapszichológia, katonapedagógia;
- szakmai ismeretek (12 kredit): hadtudományi alapismeretek, harcászat szakmai
ismeretek, katonai műveletek alapjai ismeretek, haditechnika.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 8
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított egy féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

13. KATONAI ÜZEMELTETÉS MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: katonai üzemeltetés (Military Maintenance)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség
oklevélben szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles katonai üzemeltető
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Military Maintenance (Technical) Manager
3. Képzési terület: államtudományi
4. Az NKE tv. 3. §-ában meghatározott felsőoktatási terület: katonai
5. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
5.1. A teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a katonai üzemeltetés
alapképzési szak.
5.2. A bemenethez a 12. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban
számításba vehető alapképzési szakok: a katonai vezetői, a katonai gazdálkodási, had- és
biztonságtechnikai mérnöki és a katonai logisztika.
5.3. A 12. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: azok a
legalább alapfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű szakok, amelyeket a kredit
megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási
intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
6. A képzési idő félévekben: 2 félév
7. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit
7.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 22-38 kredit
7.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 22-30 kredit
7.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális száma: 3 kredit
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7.4. A diplomamunkához rendelt kreditek száma: 6 kredit
7.5. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 20%
8. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja hivatásos állományú tisztek, katonai vezető szakemberek képzése, akik az
elsajátított
korszerű
hadtudományi,
vezetésés
szervezéstudományi,
társadalomtudományi, természettudományi, műszaki tudományi elméleti és gyakorlati
módszertani ismereteik, szakmai képességeik, továbbá az angol nyelv magas szintű
ismerete birtokában, békében és háborúban egyaránt képesek szakterületüket magas
szinten művelni, a rájuk bízott katonai szervezeteket vezetni, a katonai-szakmai
feladataikat maradéktalanul megoldani, beosztásukból eredő kötelmeiket ellátni.
Szakképzettségüknek megfelelően képesek békeidőszakban alegység, egység,
parancsnoki, a különböző katonai szervezeteknél szakterület vezetői vagy szaktiszti
beosztásokban, valamint a béketámogató és háborús műveletek során az alkalmazott
haditechnikai rendszerek üzemeltetéséhez és üzembentartásához kapcsolódó gyakorlati
tevékenységek tervezésére, szervezésére és irányítására. A végzett hivatásos állományú
tisztek megfelelnek a NATO-ban a katonai vezetők részére előírt feltételeknek, és képesek
feladataikat e rendszer keretei között is kiváló minőségben ellátni, valamint felkészültek
tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.
8.1. A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek
- társadalomtudományi ismeretek;
- a szakmához kötődő elméleti, és gyakorlati ismeretek;
- rendszerszervezési ismeretek;
- katonai vezetői ismeretek;
- hadműveleti/harcászati katonai szakmai ismeretek;
- hadtudományi elméleti és gyakorlati szakismeretek;
- általános és katonai szakterületen alkalmazható vezetéselméleti ismeretek;
- államigazgatási ismeretek;
- hazai, nemzetközi közjogi és hadijogi ismeretek;
- a kutatáshoz és a tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható
problémamegoldó technikák, kutatás módszertani ismeretek;
- a NATO és az Európai Unió szervezési, vezetési filozófiái;
- a globális társadalmi, politikai és gazdasági folyamatok;
- az egyenlő esélyű hozzáférés elve és alkalmazásának módszere.
8.2. A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- széleskörű általános műveltség és társadalomtudományi ismeretek alapján
eligazodásra a nemzetközi, a társadalmi és a politikai eseményekben;
- komplex katonai műszaki rendszerek és azok alrendszerei működésének magasabb
szintű, átfogó tervezésére, szervezésére és irányítására;
- helyesen értelmezni a modern hadsereg funkcióit, helyét és szerepét a demokratikus
társadalmakban;
- a modern hadsereg magyar és európai értékeinek, hagyományainak képviseletére és
tiszteletére;
- a katonai szövetségi rendszerben a számukra előírt feltételeknek és feladatoknak
megfelelni;
- érvényt szerezni a hadviselés nemzetközi egyezményekben rögzített szabályainak a
hazai, nemzetközi és szövetségi műveletekben;
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- a hivatásos tiszt számára előírt fizikai edzettségi és állóképességi követelmények
folyamatos teljesítésére;
- rendszeresített műszaki-technikai és haditechnikai eszközök üzemeltetésének, valamint
üzemfenntartásának tervezésére, szervezésére és irányítására;
- komplex haditechnikai híradó, informatikai és információvédelmi rendszerek
üzemeltetésének, valamint üzemfenntartásának tervezésére, szervezésére és irányítására;
- az erők megóvásával kapcsolatos feladatok (erők védelme, kockázatelemzés,
egyszerűbb és bonyolultabb védelmi tervek összeállítása) rendszerszemléletű tervezésére,
szervezésére és irányítására;
- környezettudatos katonai-szakmai tevékenység végzésére;
- munkavédelmi feladatok megoldására;
- az információvédelem és rejtjeltevékenység megismerésére és alkalmazására;
- modern vezetési módszerek és eszközök alkalmazására;
- az összhaderőnemi műveletek, illetve saját tevékenységük törvényi, jogi alapjainak
megértésére;
- korszerű hadműveleti és harcászati ismereteik birtokában a kialakult helyzet
elemzésére;
- a harcászati-hadműveleti döntések előkészítésére, meghozatalára összhaderőnemi
háborús és nem háborús katonai műveletek során;
- vezetői ismereteik, jártasságuk, valamint szakmai tudásuk birtokában a rájuk bízott
szervezet tevékenységeinek megtervezésére, megszervezésére és folyamatos irányítására,
a szervezet tevékenységében való hatékony részvételre;
- az irányított szervezet munkájának (tevékenységének), gyakorlati problémáinak
elemzésére, megoldására, a szervezet munkájának korszerűsítésére;
- az alárendeltek tevékenységeinek, feladatainak megalapozott, előrelátó és a
gyakorlatban végrehajtható meghatározására, a végrehajtás koordinálására, hatékony
ellenőrzésére;
- katonai feladatok végrehajtása érdekében érdemi együttműködésre a fegyveres
testületek és más polgári szervek vezetőivel vagy képviselőivel;
- a feladatok végrehajtása érdekében az együttműködés megszervezésére és folyamatos
fenntartására összhaderőnemi háborús és nem háborús műveletek során;
- az egyenlő esélyű hozzáférés elvének alkalmazására;
továbbá a választott modulnak megfelelően:
- jármű légi és földi üzemben tartásával kapcsolatos műszaki problémák felismerésére,
analizálására, azok megoldásához műszaki és repülésbiztonsági szempontból helyes
döntések meghozatalára;
- a repülőműszaki rendszerek üzemben tartásának megszervezésére, irányítására úgy
békeidőben, mint háborús tevékenységek során;
- az állami célú és a műveleti repülések nemzeti, nemzetközi és szövetségesi eljárások
szerinti irányítására és végrehajtására, valamint az irányítói eszközök megbízható és
hatékony alkalmazására, célravezetési és légi szállítási feladatok előkészítésére és
irányítására;
- rádióelektronikai felderítő és elektronikai hadviselési eszközök, rendszerek
üzemeltetésére és harci alkalmazására hazai és a NATO előírásai és eljárásai alapján;
- az információs műveletekben alkalmazható eszközök, eljárások és képességek
alkalmazására, az összehangolt információs műveletek megtervezésére, megszervezésére;
- a hazai, NATO és Európai Unió információvédelmi szabályainak és eljárásainak
alkalmazására és fejlesztésére;
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- a rendszeresített híradó, informatikai, vezetési, vezetésirányítási (C2),
információvédelmi eszközök, hálózatok és rendszerek hazai, NATO és az Európai Unió
előírásainak megfelelő tervezésére, irányítására és továbbfejlesztésére.
8.3. A szakképzettség gyakorlásához szükséges adottságok és készségek:
- kreativitás, rugalmasság, autonómia;
- problémafelismerő készség és problémamegoldó képesség;
- intuíció és módszeresség;
- tanulási készség és jó memória;
- széleskörű műveltség;
- belső igényesség;
- magas szintű stressztűrő képesség;
- információfeldolgozási képesség;
- környezettel szembeni érzékenység;
- elkötelezettség és igény a minőségi munkára;
- a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás;
- kezdeményezés, személyes felelősségvállalás, döntéshozatal;
- alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat
után vezetői feladatok ellátására.
9. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
9.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz
szükséges alapozó ismeretkörök: 22-38 kredit
- természettudományi alapozó ismeretek: 4-8 kredit: alkalmazott matematika,
alkalmazott informatika;
- gazdasági és humán ismeretek: 6-10 kredit: minőségbiztosítás, gazdálkodási és
logisztikai ismeretek;
- katonai ismeretek:12-20 kredit
katonai vezető ismeretek, konfliktuskezelés.
9.2. Szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 22-30 kredit
katonai műszaki rendszerek üzemeltetése, információs műveletek, szakharcászat.
9.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 4-8 kredit differenciált
szakmai ismeretek: 4-8 kredit diplomamunka: 6 kredit.
10. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat csapat gyakorlat, amelynek időtartama a képzés alatt 2 hét. Az
intézményen kívül teljesítendő szakmai gyakorlat kritérium-feltétel. A szakmai gyakorlat
külső szakmai gyakorló helyen, intézményben vagy erre alkalmas szervezetnél, intézményi
gyakorlóhelyen teljesítendő.
11. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből STANAG 6001. 2.2.2.2. nyelvvizsgabizonyítvány szükséges.
12. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási
törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen legalább 30 kredit a
korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
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- alapozó ismeretek, legalább 15 kredit: matematika, villamosságtan, irányítástechnika,
szabályozástechnika, közgazdaságtan, logisztika, katonai vezetői ismeretek, üzemeltetés
elmélet, jogi ismeretek,
- szakmai ismeretek, legalább 15 kredit: hadtudományi alapismeretek, harcászat szakmai
ismeretek, katonai műveletek alapjai ismeretek, haditechnikai ismeretek, híradó ismeretek,
informatikai ismeretek.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 24
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított egy féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

14. KATONAI MŰVELETI LOGISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: katonai műveleti logisztika (Logistics of Military
Operations)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség
oklevélben szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles összhaderőnemi logisztikai vezető
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Joint Logistics Leader
3. Képzési terület: államtudományi
4. Az NKE tv. 3. §-ában meghatározott felsőoktatási terület: katonai
5. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
5.1. A teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a katonai logisztika
alapképzési szak.
5.2. A bemenethez a 12. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban
számításba vehető alapképzési szakok: a had- és biztonságtechnikai mérnöki, a katonai
gazdálkodási, a katonai vezetői és a katonai üzemeltetés alapképzési szakok
5.3. A 12. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá
azok az alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű szakok, amelyeket a kredit
megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási
intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
6. A képzési idő félévekben: 2 félév
7. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit
7.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 8-10 kredit
7.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 15-20 kredit
7.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 20-27 kredit
7.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális száma: 3 kredit
7.5. A diplomamunkához rendelt kreditek száma: 10 kredit
7.6. A gyakorlati ismeretek aránya az intézményi tanterv szerint legalább 30%
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8. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan okleveles összhaderőnemi logisztikai vezetők felkészítése a Magyar
Honvédség részére, akik szilárd közszolgálati, hadtörténelmi, harcászati és hadműveleti
ismeretek birtokában, a hazai és a nemzetközi katonai logisztikai elmélet és gyakorlat
elemzésével, a katonai vezetői ismeretek hadműveleti szintre emelésével képesek
szakalegységek és egységek vezetésére, törzskari szervező és döntés előkészítő, valamint
vezetői feladatok ellátására nemzeti és többnemzeti csoportosításban egyaránt.
Felkészültek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.
8.1. A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a hadműveletek és hadtörténelem elméletét, törvényszerűségeit;
- a hadművelet logisztikai támogatásának és vezetésének elméleti és gyakorlati
kérdéseit;
- a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható
problémamegoldó technikákat;
- a globális társadalmi és gazdasági folyamatokat;
- a hazai és külföldi civil és katonai logisztikai rendszerek elemzésének, irányításának,
ellenőrzésének és működtetésének módszereit.
8.2. A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- logisztikai alegységek és egységek vezetésére;
- harcászati és hadműveleti törzsekben törzskari feladatok ellátására, logisztikai döntések
előkészítésére, a szaktisztek munkájának koordinálására;
- a védelmi szférában és a kapcsolódó államigazgatási és katasztrófavédelmi területen a
logisztikai feladatok tervezésére, szervezésére és irányítására;
- többnemzeti logisztikai szervezetek vezetésére;
- a logisztikai támogatás vezetésére, a vezetési dokumentumok, okmányok
kidolgozására, a logisztikai támogató szervezetek feladatának meghatározására,
irányítására békében és békétől eltérő időszakban egyaránt;
- az anyagellátási, fenntartási és közlekedésszervezési feladatok vezetésére minősített
időszakban honi területen és többnemzeti kötelékekben műveleti területen;
- hazai és nemzetközi fórumokon a magyar katonai logisztikai támogató rendszer
megfelelő szintű képviseletére;
- olyan innovatív képességek birtoklására, amelyek lehetővé teszik, hogy a feladatokat
tudományos igénnyel kezeljék;
- a haderőnemi és béketámogatói műveleti követelmények változása logisztikai
aspektusainak megfogalmazására, és a logisztikai rendszerbe történő rendszerszemléletű
integrálásuk lehetőségeinek kidolgozására.
8.3. A katonai műveleti logisztika mesterképzési szakon végzett okleveles
összhaderőnemi logisztikai vezetők képesek:
- alegységek, egységek vezetésére, törzskari együttműködésre hazai és nemzetközi
törzsekben egyaránt;
- szövetségi rendszerben a katonai középvezetők (törzsek) részére előírt feltételeknek
megfelelni, feladataikat e rendszer keretei között ellátni;
- a megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására, a problémamegoldó
technikák használatára;
- a tudományágban megszerzett szakmai tapasztalat ismereti határaiból származó
információk, felmerülő új problémák, új jelenségek feldolgozására;
- megalapozott vélemény, illetve bírálat megfogalmazására, következtetések levonására,
döntések meghozatalára;
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- a megoldandó problémák megértésére, megfogalmazására és megoldására, eredeti
ötletek felvetésére;
- önművelésre, önfejlesztésre, az egyéni tudás, ismeret elmélyítésére, bővítésére;
- át- és továbbképzés után a közszolgálati feladatok ellátására;
- a haderőfejlesztés haderőnemi koncepciói által meghatározott képességkövetelményekhez igazodva a szakirányú technikai és strukturális biztosítási-támogatási rendszer tervezési,
szervezési és végrehajtási feladataiban a vonatkozó mértékben és szinteken részt venni.
8.4. A szakképzettség gyakorlásához szükséges adottságok és készségek:
- vezetői és együttműködési készség;
- kreativitás, rugalmasság, autonómia;
- problémafelismerő és -megoldó készség;
- intuíció és módszeresség;
- tanulási készség és jó memória;
- széles műveltség;
- információ feldolgozási képesség;
- környezettel szembeni érzékenység;
- elkötelezettség és igény a minőségi munkára;
- a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás;
- kezdeményezés, személyes felelősségvállalás és gyakorlás, döntéshozatal.
9. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
9.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz
szükséges alapozó ismeretkörök: 8-10 kredit közgazdaságtan-katonai gazdaságtan, katonai
műszaki ismeretek, biztonságpolitika, honvédelmi jog, döntéspszichológia, katonai
műveletek szociológiája, katonai kommunikáció elmélete és gyakorlata.
9.2. Szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 15-20 kredit
hadtudományi és hadelméleti ismeretek, katonai műveletek elmélete és gyakorlata,
honvédelmi igazgatás, szárazföldi erők műveletei, légierő műveletei, védelemgazdaságtan,
döntéselőkészítő módszerek, katonai logisztikai folyamatok.
9.3. Differenciált szakmai ismeretek: 30-37 kredit
- kötelezően választható ismeretkörei: 20-27 kredit
logisztikai informatika, logisztikai törzsszolgálat és nemzetközi gyakorlat, szárazföldi és
légierő műveleteinek logisztikai támogatása, nem háborús műveletek logisztikai
támogatása, összhaderőnemi ellátási lánc, technológiai fejlődés és katonai logisztika,
esettanulmányok a katonai logisztikában,
- diplomamunka: 10 kredit.
10. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartama legalább két hét, amelyet a felsőoktatási intézmény
tanterve határoz meg.
11. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert legalább STANAG
6001 2.2.2.2. nyelvvizsga-bizonyítvány szükséges.
12. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási
törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen legalább 30 kredit a
korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
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- alapozó ismeretek: (12 kredit): közszolgálati ismeretek, katonai alapozó ismeretek,
természettudományi és társadalomtudományi alapismeretek.
- szakmai ismeretek (18 kredit): békefenntartói alapismeretek, logisztikai alapismeretek,
logisztikai támogatás, katonai szervezetek vezetése, katonai gazdálkodási alapismeretek,
katonai közlekedési alapismeretek, műszaki alapismeretek, logisztikai szaktechnikai
eszközök, katonai pénzügyek, haditechnikai ismeretek.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 24
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított egy féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

15. KATASZTRÓFAVÉDELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: Katasztrófavédelem (Disaster Management)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség
oklevélben szereplő megjelölése
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles katasztrófavédelmi vezető
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Certified Disaster Manager
3. Képzési terület: államtudományi
4. Az NKE tv. 3. §-ában meghatározott felsőoktatási terület: rendészeti
5. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
5.1. A bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapképzési szakok: katasztrófavédelem
alapképzési szak.
5.2. A bemenethez a 12. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban
számításba vehető a védelmi igazgatási, a biztonságtechnikai, a had- és biztonságtechnikai
mérnöki, a rendészeti igazgatási (katasztrófavédelmi szakirány) alapképzési szakok,
valamint a műszaki tudományi, a jogtudományi, a katonai és rendvédelmi képzési terület
és az államtudományi képzési terület alapképzési szakjai.
5.3. A 12. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá
azok az alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a
kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási
intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
6. A képzési idő félévekben: 4 félév
7. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
7.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 19-23 kredit
7.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 29-33 kredit
7.3. A differenciált szakmai anyaghoz/szakirányhoz rendelhető kreditek száma: 40-45
kredit
7.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális száma: 6 kredit
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7.5. A diplomamunkához rendelt kreditek száma: 20 kredit
7.6. Szakmai gyakorlat: nem képvisel kreditértéket, ez kritériumkövetelmény
7.7. A gyakorlati ismeretek aránya: (az intézményi tanterv szerint legalább) 33-38%
8. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan felsőfokú végzettséggel rendelkező katasztrófavédelmi
szakemberek képzése, akik a Belügyminisztériumnál, a hivatásos katasztrófavédelmi
szerveknél, az önkormányzati és a létesítményi tűzoltóságnál, a közigazgatási és a
gazdasági szerveknél közép- és felsővezető munkakörökben képesek a védelmi feladatok
tervezését, szervezését és irányítását eredményesen végrehajtani a polgári védelmi,
tűzvédelmi (tűzoltói), iparbiztonsági szakterületeken. Képesek a munkavégzés során
fellépő szituációk elemzésére, a felmerült problémák rendszerszemléleti alapon történő
megoldására.
A differenciált szakmai törzsanyag elsajátítása után alkalmassá válnak szakterületüknek
megfelelően kutatási, fejlesztési és tervezési feladatok ellátására, katasztrófavédelmi
problémakörök tudományos igényű elemzésére és a következtetések levonására.
Elsajátítják a rendészeti szakvizsga követelményei szerinti ismereteket. Alkalmassá válnak
tanulmányaik befejezésével doktori (PhD) képzésben tanulmányaik folytatására.
8.1. A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a katasztrófavédelmi szervek irányításához és vezetéséhez szükséges jogi ismereteket;
- a biztonságpolitikát és humánpolitikát;
- a tervezés és szervezés módszertanát;
- a vezetéspszichológiai és vezetői kommunikáció ismereteket;
- a kutatásban és a tudományos munkában alkalmazható problémamegoldó döntéselőkészítő ismereteket;
- a katasztrófavédelmi szervezési ismereteket;
- a köz- és védelmi igazgatást;
- a gazdasági erőforrásokat;
- az esélyegyenlőséget;
- a rendészettudományt;
- a logisztikai ismereteket;
- a nemzetközi segítségnyújtás rendszerét;
- az iparbiztonság, a polgári védelem, valamint a tűzvédelem és mentésirányítás
esettanulmányainak kezelését;
- az iparbiztonsági, tűzvédelmi és mentésirányítási, valamint katasztrófavédelmi műveleti
ismereteket.
8.2. A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a veszélyhelyzeti kommunikáció és a vezetés összefüggéseinek felismerésére;
- döntéshozó és döntés-előkészítő feladatok ellátására;
- nemzetközi vonatkozású ügyek intézésére;
- döntési javaslatok kidolgozásához szükséges problémaelemzésre és megoldáselemzésre;
- konfliktushelyzetek kezelésére, eredményes tárgyalási technikák alkalmazására;
- irányítói és végrehajtói feladatkörök ellátására;
- a belügyi szféra körében rendészeti beosztásokban közép- és felső szintű vezetői
feladatok ellátására, szakhatósági feladatok irányítására;
- az iparbiztonság, a polgári védelem, illetve a tűzvédelmi és mentésirányítás szakmai
követelményeknek leginkább megfelelő menedzser szemléletű vezetési- és irányítási eszközök
használatára, ideértve a korszerű vezetési technikákat és szervezési megoldásokat.
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8.3. A szakképzettség gyakorlásához szükséges adottságok és készségek:
- kreativitás, rugalmasság,
- problémafelismerő és problémamegoldó készség,
- széleskörű műveltség,
- elkötelezettség az igényes, minőségi munkára,
- szakmai továbbképzéshez pozitív hozzáállás,
- kezdeményező készség,
- jogi ismeretekben készség szinten való jártasság,
- kezdeményező döntéshozatali képesség, személyes felelősségvállalás,
- elkötelezettség az élethosszig tartó tanulásra,
- alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat
után vezetői feladatok ellátásra.
9. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
9.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz
szükséges alapozó ismeretkörök: 19-23 kredit
információ technológia, humánpolitikai tanulmányok, vezetés- és szervezéselmélet
módszertana, biztonságpolitika, vezetéspszichológia, vezetői kommunikáció, kockázat és
következményelemzés, katasztrófavédelmi gazdasági erőforrások.
9.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 29-33 kredit
meteorológia és klimatológia, katasztrófavédelem jogi rendszere, katasztrófavédelem
szervezése 1-2., köz- és védelmi igazgatás, vezetői tréning, hatósági együttműködés,
közigazgatási esettanulmányok, szabadon választható: esélyegyenlőség.
9.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei.
- differenciált szakmai ismeretek 40-45 kredit
veszélyes létesítmények, iparbiztonság 1-2., iparbiztonsági események kezelése,
katasztrófavédelmi egészségügyi biztosítás, tűzvédelem és mentésirányítás 1-2.,
tűzvédelmi esettanulmányok, katasztrófavédelmi logisztika, polgárvédelmi műveletek 1-2.,
nemzetközi segítségnyújtás rendszere szabadon választható: rendészettudomány elmélete
vagy tudományos kutatás módszertana;
- diplomamunka: 20 kredit.
10. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
Az oklevél megszerzésének feltétele 2 hét (60 óra) szakmai gyakorlat teljesítése, amelyre
a második félévben kerül sor. A szakmai gyakorlatot a hallgató által választott, a
diplomamunkára való felkészülést szolgáló szakterületen kell eltölteni.
11. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unióban hivatalos nyelvek egyikéből vagy
ukrán, szerb, beás, lovári, orosz, illetve kínai nyelvből államilag elismert, legalább
középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány
vagy oklevél szükséges.
12. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási
törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a
korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
- alapozó ismeretek tantárgykörben legalább 20 kredit: belügyi alapmodul, hadelmélet
és katonai műveletek, általános politológia, alkotmányjog, az állam szervezete,
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közszolgálati életpályák, nemzetbiztonsági tanulmányok, közigazgatási funkciók és
működés, általános szociológia, biztonsági tanulmányok, vezetés és szervezés elmélet,
közszolgálati logisztika, közpénzügyek és államháztartástan, katasztrófavédelmi igazgatás,
- szakmai törzsanyag tantárgykörben legalább 20 kredit: számítástechnikai
alapismeretek,
alkalmazott
természettudományi
ismertek
1-2.,
nemzetközi
katasztrófavédelmi jog, veszélyhelyzeti ismeretek 1-2., pedagógiai alapismeretek,
katasztrófavédelmi informatikai rendszerek, közigazgatási jog 1-2., rendvédelmi ismeretek,
katasztrófapszichológia, katasztrófavédelmi egészségügyi ismeretek, térinformatika
alapjai, katasztrófavédelmi jog és igazgatás 1.2., katasztrófavédelem felelősségi rendszere,
- differenciált szakmai ismeretek tantárgykörben legalább 20 kredit: katasztrófamegelőzés 1-3., polgári védelmi szakismeret 1-3., katasztrófa-elhárítási technikai ismeretek
1-2., katasztrófák következményeinek felszámolása 1-2., katasztrófa-elhárítás beavatkozási
rendszere 1-2., katasztrófavédelem finanszírozási, logisztikai rendszere, tűzvédelmi
szakismeret, tűzvizsgálattan, iparbiztonsági ismeretek, tűzmegelőzési ismeretek 1-3.,
tűzoltó technikai ismeretek 1-2., tűzoltási és műszaki mentési ismeretek 1-2., katasztrófa- és
polgári védelmi ismeretek 1-2., iparbiztonsági szakismeret, tűzvizsgálattan 1-2.,
iparbiztonságtan 1-3., ipari- és közlekedési veszélyhelyzetek felszámolása 1-2.,
létfontosságú rendszerek és létesítmények védelme 1-3., veszélyes anyagokkal kapcsolatos
tevékenységek 1-2., tűzvédelmi szakismeretek 1-2., tűzoltási- és katasztrófa-elhárítási
technikai ismeretek 1-2., iparbiztonság gazdasági alapjai.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi- és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell
szerezni.
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4. melléklet a 7/2016. (II. 15.) MvM rendelethez

A 2013/2014. TANÉVRE FELVÉTELT NYERT ÉS BEIRATKOZOTT
HALLGATÓKRA ALKALMAZANDÓ KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK
KATASZTRÓFAVÉDELEM ALAPKÉPZÉSI SZAK

1. Az alapképzési szak megnevezése: katasztrófavédelem (Disaster Management)
2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség
oklevélben szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA)
- választható szakirányok:
a) katasztrófavédelmi műveleti
b) tűzvédelmi és mentésirányítási
c) iparbiztonsági
- választható szakirányok angolul:
a) Disaster Management Operational
b) Fire Prevention and Rescue Control
c) Industry Safety
- szakképzettség megnevezése:
a) katasztrófavédelmi szervező, katasztrófavédelmi műveleti szakirányon
b) katasztrófavédelmi szervező, tűzvédelmi és mentésirányítási szakirányon
c) katasztrófavédelmi szervező, iparbiztonsági szakirányon
– szakképzettség angol nyelvű megjelölése:
a) Disaster Manager in Disaster Management Operational
b) Disaster Manager in Fire Prevention and Rescue Control
c) Disaster Manager in Industry Safety
3. Képzési terület: közigazgatási, rendészeti és katonai
4. Képzési ág: rendészeti
5. A képzési idő félévekben: 6 félév
6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit
6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 30 kredit
6.2. A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 49-53 kredit
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit
6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 12 kredit
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6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték, beleértve a képzés
szemináriumi gyakorlatait is: 90 kredit
7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
Az alapszakon folyó képzés célja olyan, a közszolgálati életpályára szocializálódott, a
hivatásrendek közötti együttműködésre képes katasztrófavédelmi szervezők képzése, akik
a katasztrófavédelmi szerveknél a hivatásos, az önkormányzati és a létesítményi
tűzoltóságnál, a közigazgatási és a gazdasági szerveknél katasztrófavédelmi, tűzvédelmi
(tűzoltói), iparbiztonsági feladatok ellátására alkalmasak, ismerik a katasztrófa-, a
tűzvédelem- és az iparbiztonsági igazgatásban alkalmazandó jogszabályokat,
szabványokat, elveket, eljárásokat és eszközöket. Képesek az adott szervezetben önálló
szakmai munkavégzésre, kellő gyakorlat megszerzésével vezetői feladatok ellátására,
továbbá olyan mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek, amelyek birtokában képesek
a képzés második ciklusban történő folytatásához.
7.1 Az alapképzési szakon végzettek ismerik:
– a közigazgatási rendszerszemlélet összefüggéseit és a rendészetigazgatási tevékenység
ellátásához szükséges általános és speciális szakmai eljárási szabályokat;
– a rendészeti igazgatás alapfogalmait és alapelveit, azok gyakorlati alkalmazásának
szabályait;
– a katasztrófavédelmi szervek és a tűzoltóság szervezeti felépítésének, működésének,
munkamódszereinek, szolgálati feladatainak alapvető szabályait, azok összefüggéseit
és gyakorlati alkalmazásának módszereit;
– a humán erőforrás gazdálkodás és az egyes szakirányok gazdálkodási alapelveit, azok
megvalósításának szabályait;
– a hazai és a nemzetközi katasztrófavédelmi szervekkel történő együttműködés
szabályait;
– a szakirányokra vonatkozó informatikai rendszerek, azok működtetéséhez szükséges
speciális technikai eszközök alkalmazásának rendjét;
– a rendvédelmi szervek, illetve a közigazgatási szervek és a gazdálkodó szervek speciális
szakmai erkölcsi és fizikai követelményeit;
továbbá katasztrófavédelmi műveleti szakirányon:
– a katasztrófák elleni védekezés szervezeti és irányítási rendszerét, az ezt meghatározó
szabályozásokat és gyakorlati megoldásokat;
– a katasztrófa-megelőzés, a védekezés és a helyreállítás feladatrendszerének
összekapcsolódásait, ezen feladatokban közreműködő közigazgatási szervek
tevékenységének összehangolását;
– a lakosság katasztrófavédelmi és polgári védelmi felkészítésével kapcsolatos
feladatokat, azok végrehajtásának gyakorlati megoldásait;
– a katasztrófavédelmi és polgári védelmi hatósági tevékenységet;
– a polgári védelmi szervezetek létrehozásának és a működtetésével kapcsolatos
feladatok ellátásának szabályait;
– a katasztrófa-elhárításban és a polgári védelemben résztvevő karitatív szervezetekkel
való együttműködés alapelveit;
továbbá tűzvédelmi és mentésirányítási szakirányon:
– a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló jogszabályokban
és az azokhoz kapcsolódó irányítási és belső normatívákban foglaltakat;
– a tűzvédelmi hatósági, szakhatósági és a tűzvizsgálati feladatokra vonatkozó
jogszabályokat, szabványokat, azok gyakorlati alkalmazásának rendjét;
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– a tűzvédelmi szabályok megsértőivel szemben alkalmazható felelősségre vonások
rendszerét, azok alkalmazásának szabályait;
– a tűzoltás, műszaki mentéssel kapcsolatos szervező, előkészítő, operatív irányító
feladatokat;
– az elsődleges katasztrófa-elhárítási beavatkozásokkal összefüggő tűzoltói
tevékenységeket;
– az önkormányzati és a létesítményi tűzoltóságok, valamint a tűzvédelmi szervezetek
működésére, szakmai irányítására és felügyeletére vonatkozó jogszabályokat, azok
gyakorlati alkalmazásának rendjét;
– a tűzoltásban, műszaki mentésben és az elsődleges katasztrófa-elhárításban a
társszervekkel történő együttműködés szabályait;
továbbá iparbiztonsági szakirányon:
– a veszélyes üzemek létesítésére, működésére vonatkozó jogszabályokban,
szabványokban és hatósági előírásokban foglaltakat, azok gyakorlati alkalmazásának
rendszerét;
– a veszélyes anyagok különféle szállítási módozataival kapcsolatos jogszabályi és
hatósági előírásokat, az ezekre vonatkozó hatósági eljárás rendjét;
– a kritikus infrastruktúrákkal összefüggő hazai és nemzetközi szabályozásokat, azok
működési rendjét meghatározó biztonsági követelményrendszereket.
7.2. Az alapképzési szakon végzettek alkalmasak:
– a szakmai hatósági jogalkalmazásra;
– a mentésirányításban beosztott parancsnoki feladatok ellátására;
– a társszervekkel történő együttműködésre;
továbbá katasztrófavédelmi műveleti szakirányon:
– a katasztrófavédelmi hatósági feladatok végzésére;
– a polgári védelemmel kapcsolatos tervezési, szervezési és koordinációs feladatok
ellátására;
– a lakosság felkészítésével, tájékoztatásával összefüggő tevékenységekre;
– a védekezési és a helyreállítási munkák koordinálására.
továbbá tűzvédelmi és mentésirányítási szakirányon:
– a tűzvédelmi hatósági tevékenységre, a tűzvizsgálatra;
– a tűzoltási, műszaki mentési és elsődleges katasztrófa-elhárítási feladatokkal kapcsolatos
beosztott vezetői feladatokra;
– az önkormányzati és a létesítményi tűzoltóságok, tűzvédelmi szervezetek szakmai
irányítására.
továbbá iparbiztonsági szakirányon:
– a veszélyes üzemek létesítésével, működtetésével összefüggő biztonsági feladatok
ellátására;
– a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos hatósági tevékenység végzésére;
– a kritikus infrastruktúrák védelméből adódó feladatok ellátására.
7.3. A szakképzettség gyakorlásához szükséges adottságok és készségek:
– rendelkeznek a szakmai és az eljárási jogszabályokban meghatározott rendelkezések
biztos ismeretével, alkalmasak a jogalkalmazói tevékenység ellátására;
– képesek a katasztrófavédelmi és tűzvédelmi igazgatás területén szervezési, tervezési,
koordinációs, döntés-előkészítő és ellenőrző feladatok ellátására;
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– képesek a közigazgatási és gazdasági szervekkel a kapcsolattartásra és az
együttműködésre;
– alkalmasak a lakosságfelkészítési, tájékoztatási és az ezekhez kapcsolódó média- és
kommunikációs tevékenység ellátására;
– alkalmasak a nemzetközi szakmai szervezetekkel történő kapcsolattartásra és
együttműködésre.
8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök):
8.1. Alapozó ismeretek: 29-32 kredit
rendészet elmélete és a rendészeti eszközrendszer, hadelmélet és katonai műveletek,
általános politológia, alkotmányjog, katasztrófavédelemi igazgatás, az állam szervezete,
közszolgálati életpályák, nemzetbiztonsági tanulmányok, közigazgatási funkciók és
működés, általános szociológia, biztonsági tanulmányok, vezetés- és szervezés elmélet,
közszolgálati logisztika, közpénzügyek és államháztartástan, közös közszolgálati gyakorlat.
8.2. Szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 76-80 kredit
belügyi alapmodul, jogi és államtudományi modul (alkotmányjog, közigazgatási jog),
kommunikációs modul (idegen nyelv), rendészeti humánmenedzsment (pszichológia),
fizikai felkészítés modul (testnevelés), informatikai modul (szakmai informatikai
rendszerek), természettudományi alapozó ismeretek (alkalmazott természettudományi
ismeretek), katasztrófavédelmi jogi alapok (katasztrófavédelmi jog és igazgatás;
katasztrófavédelmi felelősség rendszere, nemzetközi katasztrófavédelmi jog).
8.3. Szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei:
differenciált szakmai ismeretek: 49-53 kredit
– katasztrófavédelmi műveleti szakirányon: katasztrófa-megelőzés; polgári védelmi
szakismeret; katasztrófa-elhárítás beavatkozási rendszere; katasztrófa-elhárítás
technikai
ismeretek;
katasztrófák
következményeinek
felszámolása;
katasztrófavédelem finanszírozási rendszere; tűzvédelmi szakismeret; tűzvizsgálattan;
– tűzvédelmi és mentésirányítási szakirányon: tűzmegelőzési ismeretek; tűzvizsgálattan;
tűzoltási, műszaki mentési és katasztrófa-elhárítási ismeretek; tűzoltótechnikai
ismeretek; katasztrófa- és polgári védelmi ismeretek; iparbiztonsági szakismeretek;
tűzvédelem finanszírozási rendszere;
– iparbiztonsági szakirányon: iparbiztonságtan, ipari veszélyhelyzetek felszámolása;
kritikus infrastruktúrák védelme; veszélyes anyagokkal kapcsolatos tevékenységek;
katasztrófa- és polgári védelmi szakismeret; tűzvédelmi szakismeret; technikai
ismeretek; iparbiztonság gazdasági alapjai.
9. Szakmai gyakorlat:
A szakmai gyakorlat összesen nyolc hetes gyakorlat, amelyből a szakiránynak megfelelő,
a hivatásos katasztrófavédelem, illetve a hivatásos tűzoltóság szerveinél végzett gyakorlat
négy hét a második félévet követően és két hét, külső, rendészeti, közigazgatási vagy
gazdasági szervnél végzett gyakorlat a negyedik félév lezárását követően. További két hét
időtartamban a hallgató által választott, a szakdolgozatra való felkészülést szolgáló
szakterületen végzett tevékenység.
10. Idegennyelvi követelmények:
Az oklevél megszerzéséhez angol vagy német vagy francia nyelvből államilag elismert,
legalább középfokú (B2) komplex típusú általános nyelvvizsga vagy államilag elismert,
legalább középfokú (B2) komplex típusú rendvédelmi szaknyelvi nyelvvizsga vagy azzal
egyenértékű érettségi bizonyítvány megszerzése szükség.
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BŰNÜGYI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK
1. Az alapképzési szak megnevezése: bűnügyi igazgatási (Criminal Administration)
2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség
oklevélben szereplő megjelölése:
– végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA)
– választható szakirányok:
a) bűnügyi nyomozó
b) bűnügyi hírszerző
c) gazdaságvédelmi nyomozó
d) pénzügyi nyomozó
– választható szakirányok angolul:
a) Crime Investigation
b) Economic Crime Investigaton
c) Industry Safety
d) Finance Investigation
– szakképzettség:
a) bűnügyi igazgatásszervező, bűnügyi nyomozó szakirányon
b) bűnügyi igazgatásszervező, bűnügyi hírszerző szakirányon
c) bűnügyi igazgatásszervező, gazdaságvédelmi nyomozó szakirányon
d) bűnügyi igazgatásszervező, pénzügyi nyomozó szakirányon
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése:
a) Crime Administration Management in Crime Investigation
b) Crime Administration Management in Criminal Intelligence
c) Crime Administration Management in Economic Crime Investigaton
d) Crime Administration Management in Finance Investigation
3. Képzési terület: közigazgatási, rendészeti és katonai
4. Képzési ág: rendészeti
5. A képzési idő félévekben: 6 félév
6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit
6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 30 kredit
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6.2. A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 33 kredit
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit
6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 12 kredit
6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 108 kredit
6.6. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték:
–
7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan bűnügyi igazgatásszervezők képzése, akik alkalmasak a rendőrségi,
valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűnügyi szerveinél beosztotti, beosztott
parancsnoki feladatok ellátására. Ismerik a nyomozási cselekmények végrehajtásának
módozatait, a titkos információgyűjtésre vonatkozó jogi szabályozókat, képesek önállóan
büntetőeljárás, valamint titkos információgyűjtés lefolytatására. Tisztában vannak a
nyomozások lefolytatásához kapcsolódó elméleti és gyakorlati kérdésekkel, valamint az
egyes bűncselekményfajták felderítése és bizonyítása érdekében teendő intézkedésekre,
továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban
történő folytatásához.
Az alapfokozat birtokában a bűnügyi igazgatásszervező képes:
– a bűnügyi igazgatás alapfogalmainak, alapelveinek gyakorlati alkalmazására;
– a nyomozás, a felderítés és a bizonyítás elméleti és gyakorlati kérdéseinek ismeretében
szolgálati feladatainak eredményes ellátására;
– bűncselekményfajták elkövetési formáival, eszközeivel, módjaival kapcsolatban
megszerzett ismeretek birtokában az elkövetők kriminalisztikai, kriminológiai jellemzőinek
feltárására;
– a nyomozási cselekményekre és intézkedésekre vonatkozó jogszabályok megértésére és
gyakorlati alkalmazására;
– krimináltechnikai eszközök alkalmazására;
– az elvárt normáknak megfelelő szintű nemzetközi együttműködésre az európai uniós és
más nemzetközi bűnüldözési szervekkel és szervezetekkel, a hivatásrendek képviselői
közötti együttműködésre;
– a rendőrségi ügyviteli, ügyfeldolgozó szoftverek, informatikai eszközök használatára;
- a bűnüldözéshez szükséges adatgyűjtés megszervezésére és az adatok felhasználására.
Az alapfokozat birtokában a bűnügyi igazgatásszervező alkalmas:
- felderítő és vizsgálati munka végzésére;
- a bűnügyi igazgatás területén beosztott parancsnoki feladatok tervezésére, szervezésére
és végzésére.
Szakirányú specifikus kompetenciák:
– a bűnügyi nyomozó szakirányon végzett birtokában van azoknak a speciális
kriminalisztikai és bűnügyi szolgálati ismereteknek, amelyek alkalmazásával a bűnügyi
szolgálati területen a bűncselekmények felderítése és bizonyítása terén egyaránt
eredményes munkát tud végezni;
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- a bűnügyi hírszerző szakirányon végzett birtokában van azoknak a speciális kriminalisztikai
és bűnügyi szolgálati ismereteknek – különösen a humán információszerzés területén –,
amelyek alkalmazásával képes a büntetőeljárások megindításához és eredményes
befejezéséhez szükséges információk megszerzésére;
– a gazdaságvédelmi nyomozó szakirányon végzett birtokában van azoknak a speciális
kriminalisztikai és bűnügyi szolgálati, valamint pénzügyi és gazdasági jogi ismereteknek,
amelyek alkalmazásával a gazdasági jellegű bűncselekmények felderítése és bizonyítása
terén eredményes munkát tud végezni;
– a pénzügyi nyomozó szakirányon végzett birtokában van azoknak a speciális jövedéki,
adójogi, gazdaságvédelmi, valamint vám és vámeljárás jogi, Nemzeti Adó- és Vámhivatal
informatikai (NCTS, CDPS, Robotzsaru, TADLEK rendszerek) ismereteknek, illetve bűnügyi
szolgálati ismereteknek, amelyek alkalmazásával képes a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
hatáskörébe tartozó bűncselekmények vizsgálatára.
A szakon végzettek rendelkeznek kapcsolatteremtő,
problémafelismerő
és
problémamegoldó képességgel, együttműködési és kommunikációs készséggel, idegen
nyelvtudással, minőség iránti igénnyel, felelősségtudattal és a szolgálati feladatok
ellátásához szükséges – jogszabályban meghatározott – fizikai-kondicionális állapottal és
önvédelmi ismeretekkel.
8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök):
– alapozó ismeretek: 30-32 kredit
rendészet elmélete és a rendészeti eszközrendszer, hadelmélet és katonai műveletek,
biztonsági tanulmányok, alkotmányjog, az állam szervezete, katasztrófavédelmi igazgatás,
közszolgálati életpályák, nemzetbiztonsági tanulmányok, közigazgatási funkciók
működése, általános politológia, általános szociológia, vezetés- és szervezéselmélet,
közszolgálati logisztika, közpénzügyek és államháztartástan, közös közszolgálati gyakorlat;
– szakmai törzsanyag: 90-96 kredit
belügyi alapmodul, bűnügyi ismeretek modul (kriminológia, kriminalisztika), jogtudományi
ismeretek modul (büntetőjog, büntetőeljárás jog, emberi jog, közigazgatási jog, idegen
jog, polgári jog), rendészeti különös ismeretek modul (intézkedéstaktika, fizikaikondicionális képességek, önvédelmi ismeretek), informatikai modul (informatika,
robotzsaru), nemzetközi és európai uniós jogi modul, humánmenedzsment modul,
kommunikációs modul (rendészeti kommunikáció, szakmai idegen nyelv);
– differenciált szakmai ismeretek: 33-37 kredit
bűnügyi nyomozó, bűnügyi hírszerző, gazdaságvédelmi nyomozó, pénzügyi nyomozó
szakirányokhoz tartozó speciális ismeretkörök.
9. Szakmai gyakorlat:
Az oklevél megszerzésének feltétele 8 hét szakmai gyakorlat elvégzése.
10. Idegennyelvi követelmények:
Az alapfokozat megszerzéséhez az Európai Unióban hivatalos nyelvek egyikéből vagy
ukrán, szerb-horvát, beás, lovári, orosz, illetve kínai nyelvből államilag elismert, legalább
középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány
vagy oklevél szükséges.
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RENDÉSZETI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK
1. Az alapképzési szak megnevezése: rendészeti igazgatási (Law Enforcement
Administration)
2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség
oklevélben szereplő megjelölése:
– végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA)
– választható szakirányok:
a) biztonsági
b) büntetés-végrehajtási
c) határrendészeti
d) igazgatásrendészeti
e) közlekedésrendészeti
f) közrendvédelmi
g) migrációs
h) vám- és jövedéki igazgatási
– választható szakirányok angolul:
a) Private Security
b) Prison Studies
c) Border Policing
d) Administrive Policing
e) Traffic Policing
f) Public Order Policing
g) Migration Policing
h) Customs and Excise Administration
– szakképzettség:
a) rendészeti igazgatásszervező, biztonsági szakirányon
b) rendészeti igazgatásszervező, büntetés-végrehajtási szakirányon
c) rendészeti igazgatásszervező, határrendészeti szakirányon
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d) rendészeti igazgatásszervező, igazgatásrendészeti szakirányon
e) rendészeti igazgatásszervező, közlekedésrendészeti szakirányon
f) rendészeti igazgatásszervező, közrendvédelmi szakirányon
g) rendészeti igazgatásszervező, migrációs szakirányon
h) rendészeti igazgatásszervező, vám- és jövedéki igazgatási szakirányon
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése:
a) Law Enforcement Administration Manager in Private Security
b) Law Enforcement Administration Manager in Prison Studies
c) Law Enforcement Administration Manager in Border Policing
d) Law Enforcement Administration Manager in Administrive Policing
e) Law Enforcement Administration Manager in Traffic Policing
f) Law Enforcement Administration Manager in Public Order Policing
g) Law Enforcement Administration Manager in Migration Policing
h) Law Law Enforcement Administration Manager in Customs and Excise Administration
3. Képzési terület: közigazgatási, rendészeti és katonai
4. Képzési ág: rendészeti
5. A képzési idő félévekben: 6 félév
6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit
6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditérték: 30 kredit
6.2. A szakirányokhoz rendelhető minimális kreditérték: 42 kredit
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit
6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 12 kredit
6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 108 kredit
6.6. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: –
7. Az alapszak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan rendészeti igazgatásszervezők képzése, akik rendvédelmi feladatokat
ellátó szerveknél, a migrációs feladatkört ellátó szerveknél és a civil biztonsági szférában
irányítói, vezetői feladatok ellátására alkalmasak, ismerik a rendészeti igazgatásban
alkalmazott elveket, eljárásokat és eszközöket, azonosulni tudnak a szervezet elvárásaival,
továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban
történő folytatásához, továbbá alkalmasak vezetői, irányítói feladatok ellátására, a
rendvédelmi szerveknél beosztott parancsnoki feladatok ellátására, valamint a rendészeti,
illetve a migrációs igazgatásban hatósági jogalkalmazói feladatok ellátására.
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Az alapfokozat birtokában a rendészeti igazgatásszervező képes:
– a közigazgatási rendszerszemlélet ismeretében rendészetigazgatási és migrációs
igazgatási tevékenység ellátására a hivatásrendek képviselői közötti együttműködésre;
– a rendészeti, illetve a migrációs igazgatás alapfogalmainak és alapelveinek gyakorlati
alkalmazására;
– a rendvédelmi szervek, a migrációs feladatkört ellátó szervek, civil biztonsági szféra
felépítésének, működésének és munkamódszereinek ismeretében szolgálati, illetve
hatósági jogalkalmazói feladatainak eredményes ellátására;
– a humánerőforrás-gazdálkodás
megvalósítására;

és

a

gazdálkodás

alapelveinek

gyakorlati

– a hazai és a nemzetközi rendészeti és migrációs együttműködésben való részvételre;
– az informatikai alkalmazások (ügyviteli, ügyfeldolgozó) és a speciális technikai eszközök
alkalmazására;
– a rendvédelmi szervek, a migrációs feladatkört ellátó szervek, valamint és a civil
biztonsági szervezetek speciális szakmai, erkölcsi elvárásainak és fizikai követelményeinek
teljesítésére.
Az alapfokozat birtokában a rendészeti igazgatásszervező alkalmas:
– a rendészeti, illetve a migrációs igazgatás területén hatósági jogalkalmazói és szolgáltatói
tevékenység ellátására;
– a rendészeti igazgatás területén beosztott parancsnoki feladatok tervezésére,
szervezésére és végzésére, helyi és azonos jogállású szervek rendészeti szolgálati
tevékenységének és működésének vezetésére;
– a civil biztonsági szervezetek tevékenységének megszervezésére, irányítására,
középvezetői, illetve a megfelelő szakmai gyakorlat megszerzését követően felsőbb
vezetői munkakörök betöltésére;
– a migrációs feladatkört ellátó szerveknél megfelelő szakmai tapasztalat és gyakorlat
megszerzését követően vezetői munkakörök betöltésére.
Szakirányú specifikus kompetenciák:
– a biztonsági szakirányon végzettek magánbiztonsági vállalkozásoknál, fegyveres
biztonsági őrségnél, közterület-felügyeletnél, természetvédelmi őrségnél alkalmasak jogi,
biztonsági, őrzésvédelmi, rendezvénybiztosítói, gazdálkodási és humánerő-gazdálkodási
ismeretek birtokában vezetői feladatok ellátására és átfogó ismeretekkel rendelkeznek
jogállásukról, eszközrendszerükről, lehetőségeikről és mindezek törvényes korlátairól;
– a büntetés-végrehajtási szakirányon végzettek birtokában vannak azoknak a büntetésvégrehajtási jogi, biztonsági, pedagógiai és más szakismereteknek, melyek alkalmazásával
képessé válnak speciális szolgálati, őrzésvédelmi, igazgatási és nevelési feladatok
ellátására;
– a határrendészeti szakirányon végzettek képesek a rendőrség határrendészeti szolgálati
ágának a helyi és területi szerveinél szakmai munkakörök betöltésére, és azokban az
integrált határellenőrzési, határrendészeti igazgatási és más szakmai feladatok ellátására;
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– az igazgatásrendészeti szakirányon végzettek átfogó igazgatásrendészeti ismeretekkel
rendelkeznek és képesek a szabálysértési, az idegenrendészeti, menekültügyi és más
rendészeti eljárások önálló végzésére;
– a közlekedésrendészeti szakirányon végzettek képesek a speciális közlekedési jogi,
forgalomellenőrzési, irányítási és szervezési ismeretek alkalmazására, valamint közlekedési
balesetek helyszíni szemléjének és vizsgálatának lefolytatására és ezen tevékenységek
irányítására, valamint közlekedésrendészeti vezetői beosztások ellátására;
– a közrendvédelmi szakirányon végzettek képesek a közrendvédelem általános elveinek,
valamint a szakterület erőinek és eszközeinek alkalmazására, továbbá beosztott
parancsnokként a rendőri csapaterő tevékenységének szervezésére és vezetésére, a
különleges helyzetek kezelésére;
– a migrációs szakirányon végzettek ismerik az állampolgársági, az idegenrendészeti, a
menekültügyi hazai és nemzetközi jogszabályokat, eljárási elveket, képesek a hatáskörébe
utalt hatósági feladatok önálló végzésére és idegenrendészeti eljárások lefolytatására;
– a vám- és jövedéki igazgatási szakirányon végzettek ismerik a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
vám szakmai ága hatáskörébe tartozó feladatok ellátásához szükséges szabályokat, a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetét és működését, ezáltal képesek a munkakörében
meghatározott feladatok önálló végzésére.
A szakon végzettek rendelkeznek kapcsolatteremtő,
problémafelismerő
és
problémamegoldó képességgel, együttműködési és kommunikációs készséggel, idegen
nyelvtudással, minőség iránti igénnyel, felelősségtudattal és a szolgálati feladatok
ellátásához szükséges fizikai-kondicionális állapottal és önvédelmi ismeretekkel.
8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök):
– alapozó ismeretek: 30-32 kredit
rendészet elmélete és a rendészeti eszközrendszer, hadelmélet és katonai műveletek,
biztonsági tanulmányok, alkotmányjog, az állam szervezete, katasztrófavédelmi igazgatás,
közszolgálati életpályák, nemzetbiztonsági tanulmányok, közigazgatási funkciók
működése, általános politológia, általános szociológia, vezetés- és szervezéselmélet,
közszolgálati logisztika, közpénzügyek és államháztartástan, közös közszolgálati gyakorlat;
– szakmai törzsanyag: 57-87 kredit
bűnügyi ismeretek modul (kriminalisztika, kriminológia), jogtudományi ismeretek modul
(büntetőeljárási jog, büntetőjog, közigazgatási jog, idegenjog, polgári jog), rendészeti
különös ismeretek modul (intézkedéstaktika, fizikai-kondicionális képességek, önvédelmi
ismeretek), rendészeti igazgatási modul, informatikai modul (informatika, robotzsaru),
szakigazgatási modul (igazgatásrendészeti-, közlekedésrendészeti-, közrendvédelmi-,
határrendészeti- rendőri ismeretek), nemzetközi és EU jogi modul, humánmenedzsment
modul (pszichológia), kommunikációs modul (rendészeti kommunikáció, szakmai idegen
nyelv);
– differenciált szakmai ismeretek: 42-72 kredit
belügyi
alapmodul,
biztonsági,
büntetés-végrehajtási,
határrendészeti,
igazgatásrendészeti, közlekedésrendészeti, közrendvédelmi, migrációs, vám- és jövedéki
igazgatási szakirányokhoz tartozó speciális ismeretkörök.
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9. Szakmai gyakorlat:
Az oklevél megszerzésének feltétele 8 hét szakmai gyakorlat elvégzése.
10. Idegennyelvi követelmények:
Az alapfokozat megszerzéséhez az Európai Unióban hivatalos nyelvek egyikéből, vagy
ukrán, szerb-horvát, beás, lovári, orosz, illetve kínai nyelvből államilag elismert, legalább
középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány,
vagy oklevél szükséges.
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BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK
1. Az alapképzési szak megnevezése: biztonság- és védelempolitikai (Security and
Defence Policy)
2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség
oklevélben szereplő megjelölése:
– végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc),
– szakképzettség: biztonság- és védelempolitikai szakreferens
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Security and Defence Policy Officer
3. Képzési terület: közigazgatási, rendészeti és katonai
4. Képzési ág: honvédelmi és katonai
5. A képzési idő félévekben: 6 félév
6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit
6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 25 kredit
6.2. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit
6.3. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 10 kredit
6.4. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 90 kredit
6.5. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális
kreditérték:7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan speciális tudással rendelkező biztonság- és védelempolitikai
szakreferensek képzése, akik az alapfokozat és szakképzettségük birtokában elláthatják a
védelmi szektor szervezeteinek működtetését, a központi és a helyi közigazgatási
intézményekben betölthetnek ilyen jellegű munkakört.
A képzésnek további célja Magyarország regionális, megyei szintű, illetve helyi
szervezeteinek a polgári védelem, a katasztrófavédelem, a környezetbiztonság – részben a
nemzetközi együttműködéshez kapcsolódó – gyakorlati jellegű feladataira alkalmas
tudással és készséggel rendelkező szakemberek kibocsátása, valamint, hogy az
alapfokozattal rendelkezők kellő ismerettel rendelkezzenek a képzés második ciklusban
történő folytatásához.
A képzési ágon belüli közös képzési szakasz alapszak szempontjából fontos kompetenciák:
– a védelmi szervezetek sajátosságainak megfelelő korszerű, a modern demokráciát és
jogállamiságot tükröző társadalom- és természettudományi ismeretek alkalmazásának
képessége;
– a vezetés- és szervezéselmélet, az informatikai ismeretek és a menedzsment modern
követelményei alkalmazásának képessége;
– a szakmai kompetencia megalapozásához szükséges szaktudományi ismeretek
alkalmazásának képessége.
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Alapfokozat birtokában a biztonság- és védelempolitikai szakreferensek – a várható
szakirányokat is figyelembe véve – képesek:
– a biztonság- és védelempolitika területén jelentkező szakmai kérdések elemzésére,
értékelésére;
– a szakterületen a szervezeti feltételek megteremtésére, a szervezési feladatok ellátására;
– a nemzetközi szervezetek konfliktus- és válságkezelő tevékenységében hatékony
szerepvállalásra;
– a szakreferensi tevékenységhez magas szintű írásbeli és szóbeli kommunikációra.
Alapfokozat birtokában a biztonság- és védelempolitikai szakreferensek – a várható
szakirányokat is figyelembe véve – alkalmasak:
–Magyarország biztonság- és védelempolitikájának megvalósulása érdekében védelmi
igazgatási feladatok ellátására;
– a polgári védelem regionális és országos szintű szervezeteiben munkakörök betöltésére;
– a védelmi tervezés és a fegyveres erők államigazgatási, közigazgatási és védelmi
igazgatási feladatainak végrehajtására;
– magas szintű idegen nyelvi ismeretek birtokában Magyarország és a Magyar Honvédség
nemzetközi védelmi és válságkezelő feladatainak ellátására;
– megfelelő szakmai gyakorlat megszerzését követően a nemzetközi szervezetekben
(NATO, EU) előadói feladatok végrehajtására, a biztonsági és védelmi kérdésekkel
összefüggő munkakörök betöltésére.
8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök:
– alapozó ismeretek: 50-60 kredit
politikaelmélet, politikatörténet, magyar külpolitika története, jogi ismeretek, filozófia és
kultúrtörténet, közgazdaságtan, szociológia, informatika, környezetvédelem, pedagógia,
közkapcsolatok, földrajzi ismeretek, hadtudományi alapismeretek, hadtörténelem,
haditechnikai ismeretek, katonai pszichológia, közszolgálati alapismeretek (a közigazgatási
alapvizsga ismeretanyaga);
– szakmai törzsanyag: 100-110 kredit
stratégia, nemzetközi kapcsolatok elmélete, fegyverkezés és fegyverzetellenőrzés,
békeműveletek, védelmi szervezetek – polgári védelem, nemzeti és nemzetközi biztonság,
globális biztonsági kihívások, biztonságpolitika, vezetés- és szervezéselmélet, nemzetközi
intézmények, a környező országok katonai stratégiája, a biztonság geográfiai alapjai,
diplomáciatörténet, Európa-tanulmányok, rendvédelmi ismeretek, a magyar
biztonságpolitika aktuális problémái.
9. Szakmai gyakorlat:
A nappali szakos hallgatók a gyakorlatot az első és a második tanév után végzik, évente
átlagosan 4-5 hét (összesen 8-10 hét) időtartamban.
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10. Idegennyelvi követelmények:
Az alapfokozat megszerzéséhez két idegen nyelvből – melyből legalább az egyik a NATO
hivatalos nyelve – államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy egy
államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga egy olyan nyelvből, melyen a
szakmának tudományos szakirodalma van, vagy ezekkel egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
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NEMZETBIZTONSÁGI ALAPKÉPZÉSI SZAK
1. Az alapképzési szak megnevezése: nemzetbiztonsági (National Security Studies)
2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség
oklevélben szereplő megjelölése:
– végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc),
– szakképzettség: nemzetbiztonsági szakértő
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: National Security Expert
– választható specializációk: katonai nemzetbiztonsági, polgári nemzetbiztonsági (military
national security specialization, civilian national security specialization)
3. Képzési terület: közigazgatási, rendészeti és katonai
4. Képzési ág: nemzetbiztonsági
5. A képzési idő félévekben: 6 félév
6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit
6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 25 kredit
6.2. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit
6.3. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 10 kredit
6.4. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 90 kredit
6.5. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték:
7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja nemzetbiztonsági szakértők képzése a speciális rendeltetésű
nemzetbiztonsági szolgálatok, valamint más megrendelők számára, akik korszerű általános
és szaktudományi, elméleti és gyakorlati ismeretekkel, továbbá nemzetbiztonsági szakmai,
szaktechnikai, jogi, kriminológiai, kriminalisztikai, pszichológiai, informatikai,
biztonságpolitikai és idegennyelvi szaknyelvi ismeretekkel rendelkeznek, továbbá kellő
ismerettel a képzés második ciklusban történő folytatásához.
A képzési ágon belüli közös képzési szakasz alapszak szempontjából fontos kompetenciái:
– a védelmi szervezetek sajátosságainak megfelelő korszerű, a modern demokráciát és
jogállamiságot tükröző társadalom- és természettudományi ismeretek alkalmazásának
képessége;
– a vezetés- és szervezéselmélet, az informatikai ismeretek és a menedzsment modern
követelményei alkalmazásának képessége;
– a szakmai kompetencia megalapozásához szükséges szaktudományi ismeretek
alkalmazásának képessége.
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Alapfokozat birtokában a nemzetbiztonsági szakértők – a várható szakirányokat is figyelembe
véve – képesek:
– a biztonsági helyzetet, a veszélyforrásokat, kockázati tényezőket, a szakmai tevékenység
célját, körülményeit a maga konkrétságában, összetettségében értékelni, az eredményes
szakmai tevékenységhez a rendelkezésre álló humánforrásokat, titkosszolgálati
eszközöket-módszereket szakszerűen alkalmazni,
– a nemzetbiztonsági feladatokban az előírt algoritmusok szerinti tevékenységre, a nem
standardizált helyzetekben a gyors és körültekintő értékelésre, döntés- előkészítésére és a
döntés meghozására,
– a nemzetbiztonsági szolgálatok helyének, szerepének, funkcióinak, a nemzetbiztonsági
tevékenységre vonatkozó jogszabályi rendelkezések értelmezésére;
– a nemzetbiztonsági tevékenység tipikus és sajátos eszközeinek és módszereinek
alkalmazását megtervezni, megszervezni és a szakmai feladatokat végrehajtani;
– a szakmai tevékenység végzését szolgáló, segítő külső (nyílt és nem nyílt) információs
források, adatbázisok, adattárak, nyilvántartások hozzáférési és adatkérési kezelésére;
– a nyílt és titkos forrásból beszerzett információk elemzésére, feldolgozására,
hasznosítására, egyedi és összetett szakmai kérdések komplex értékelésére;
– a személyiség hatékony megismerésére, a bizalmon alapuló együttműködési viszony
kialakítására, és a kommunikációs technikák helyzethez igazítására, a szakmai ismeretek
átadására, az önművelésre, szakmai tudás folyamatos fejlesztésére;
– a feladatnak megfelelő magatartás- és viselkedésformák alkalmazására.
Alapfokozat birtokában a nemzetbiztonsági szakértők – a várható szakirányokat is figyelembe
véve – alkalmasak:
– a hatáskörbe utalt bűncselekmények elkövetési magatartásainak felismerésére, valamint
a felderítéssel kapcsolatos gyakorlati tevékenységek végzésére;
– a személy- és iparbiztonsági ellenőrzés gyakorlati feladatainak végrehajtására;
– a nemzetbiztonsági szakmai feladatok végrehajtásában a nemzetközi kommunikációra és
együttműködésre, valamint a szakmai tevékenység során a hazai nemzetbiztonsági
szolgálatok, illetve rendvédelmi szervek munkatársaival hatékony együttműködésre.
8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök:
– alapozó ismeretek: 33-59 kredit
biztonságpolitika, politikaelmélet, vezetés- és szervezéselmélet, informatika, jogtudományi
ismeretek, közgazdaságtani ismeretek, környezetvédelem, szociológia, pedagógia,
pszichológia, filozófia, haditechnikai ismeretek, rendvédelmi ismeretek, hadtörténelem,
hadtudományi ismeretek;
– szakmai törzsanyag: 110-120 kredit
kriminológia, kriminalisztika, a titkosszolgálatok története, szakági jog, idegen
titkosszolgálatok, nemzetbiztonsági szakismeretek, HUMINT és technikai adatszerzési
ismeretek, információk elemzése, értékelése és védelme, alkalmazott pszichológia,
szociálpszichológia, továbbá a következő specializáció valamelyikének ismeretei: katonai
nemzetbiztonsági specializáció vagy polgári nemzetbiztonsági specializáció.
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9. Szakmai gyakorlat:
Az intézményen kívül teljesítendő szakmai gyakorlat kritérium-feltétel. A szakmai gyakorlat
időtartama a nemzetbiztonsági alapképzésben legalább 10 hét.
10. Idegennyelvi követelmények:
Az alapfokozat megszerzéséhez az EU valamely hivatalos nyelvéből vagy valamely nem EUtag szomszéd ország nyelvéből vagy a következő nyelvek egyikéből államilag elismert,
legalább középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű bizonyítvány
vagy oklevél szükséges: arab, japán, kínai, orosz, perzsa, török nyelv.
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KATONAI VEZETŐI ALAPKÉPZÉSI SZAK
1. Az alapképzési szak megnevezése: katonai vezetői (Military Leadership)
2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség
oklevélben szereplő megjelölése:
– végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc),
– szakképzettség: katonai vezető
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Military Leader
– választható specializációk: lövész, harckocsizó, felderítő, tüzér, műszaki, légvédelmi
rakéta, vegyivédelmi (infantry, armoured, reconnaissance, artillery, engineer, air defence
missile, ABC-protection)
3. Képzési terület: közigazgatási, rendészeti és katonai
4. Képzési ág: honvédelmi és katonai
5. A képzési idő félévekben: 8 félév
6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 240 kredit
6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 30 kredit
6.2. A specializációhoz rendelhető minimális kreditérték a szakdolgozattal együtt: 54 kredit
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 12 kredit
6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 10 kredit
6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 90 kredit
6.6. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték:
7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A katonai vezetői alapképzés célja a Magyar Honvédség részére olyan felsőfokú
végzettségű katonai vezetők (parancsnokok) képzése, akik képesek a megszerzett
közszolgálati, általános katonai, differenciált szakmai (fegyvernem, szakirány) és vezetői
ismereteik birtokában alegységeket vezetni és irányítani, az alapfokozat birtokában a
honvédelmi szakképzettségüknek megfelelő első tiszti beosztások betöltésére, továbbá
kellő ismeretekkel rendelkeznek – a szakmai át- és továbbképző tanfolyamokra is alapozva
– a képzés második ciklusban történő folytatásához.
Az alapképzésben végzett katonai vezető
rendelkezik:
– közszolgálati alapismeretekkel;
– a megfelelő alap katonai vezetői (parancsnoki) kompetenciákkal;
– a katonai alegység (szakasz) vezetésére alkalmas szakmai tudással és készséggel;
– a nemzeti katonai hagyományok tiszteletével;
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– rövid felkészítés után nemzetközi (EU, NATO, ENSZ) környezetben, háborús és
békeműveleti helyzetekben, különböző vallási, etnikai és kulturális területen való feladatvégrehajtás képességével;
– saját fegyverneme iránti elhivatottsággal és más fegyvernemek szakmai kultúrájának
tiszteletével;
– az első tiszti beosztás ellátásához szükséges jogi ismeretekkel;
– a harctevékenységi fajták, továbbá a harccal kapcsolatos tevékenységek ismeretével;
– az összfegyvernemi harc támogatásának és kiszolgáló támogatásának alapvető
ismereteivel;
– a szakasz (század) szinten az ABV rendszabályok alkalmazásának ismereteivel;
– a rögtönzött robbanóeszközök (IED) jellemző tulajdonságainak ismereteivel, és az
ellenük való tevékenység rendszabályaival;
– a szakasz (század) kiképzéséhez szükséges szakmódszertani ismeretekkel;
– a szakasz (század) békevezetési okmányai és azok vezetéséhez szükséges ismeretekkel;
– a szakasz (század) rendszeresített fegyverzeti, haditechnikai eszközeinek és
harcanyagainak ismeretével;
– a szakasz (század) szinten műszaki zárási, erődítési álcázási, és robbantási
alapismeretekkel;
– a Magyar Honvédség katasztrófavédelmi feladatok megoldásához való hozzájárulás
alegységszintű elméleti és gyakorlati ismereteivel;
– korszerű katonai térképészeti, tereptani és katonaföldrajzi ismeretekkel;
– a szakasz (század) kommunikációs, híradó és informatikai eszközeinek ismeretével,
informatikai alkalmazói ismeretekkel;
– alapvető egészség- és járványügyi, valamint sebesült-ellátási ismeretekkel;
– kiváló mentális, fizikai, pszichikai állapottal;
– magabiztos angol katonai szaknyelvi tudással és idegennyelvi kommunikációs
készségekkel;
– korszerű teljesítményértékelési és a beosztottakat motiváló képességekkel;
– alapvető média ismeretekkel;
képes:
– a harcászati ismereteinek, a szakasz és századszintű harcászat alapfogalmainak,
alapelveinek gyakorlati alkalmazására;
– a rábízott alegység béke időszaki- és békétől eltérő körülmények közötti vezetésére;
– az első tiszti beosztás ellátásához szükséges jogok, kötelezettségek, parancsadási és
fegyelmi jogkörök gyakorlására;
– a rábízott alegység (szakasz) készenlétének fenntartására, fokozására vonatkozó
rendszabályok betartására és betartatására;
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– a rábízott alegység harc és harccal kapcsolatos tevékenységének megtervezésére és
megszervezésére;
– a szakasz kiképzéséhez szükséges szakmódszertani ismeretek alkalmazására;
– a szakasz rendszeresített fegyverzeti és fegyverzettechnikai eszközök alkalmazására és
üzemeltetésére;
– terepen való tájékozódásra és a tájékozódást segítő eszközök alkalmazására;
– más fegyvernemekkel és szakalegységekkel való együttműködésre;
– rögtönzött robbanóeszköz (IED) veszélyes környezetben való használatára;
– a szakasz (század) rendszeresített fegyverzeti és fegyverzettechnikai eszközeinek
alkalmazására, üzemeltetésére;
– a szakasz (század) harci és békevezetési okmányainak vezetésére;
alkalmas:
– a kapott parancsok, feladatok logikus, időben történő, hatékony végrehajtására;
– szakaszparancsnoki, valamint rövid felkészülési idő után, század (üteg) szintű
parancsnoki feladatok végzésére, a rábízott alegység (szakasz) harcának vezetésére
bonyolult viszonyok között is;
– a rábízott alegység (szakasz) kiképzésének vezetésére;
– a szakirányának megfelelő szaktiszti beosztások ellátására;
– a rendszeresített haditechnikai eszközök és anyagok szakszerű alkalmazására,
hadrafogható állapotban tartásának biztosítására;
– az alárendelt katonai szervezet működésének bonyolult helyzetekben történő
eredményes biztosítására;
lövész specializáción továbbá:
rendelkezik:
– a lövész szakasz, (század) hatékony tűztámogatási lehetőségeinek ismeretével, a lövész
zászlóalj tűztámogató rendszerének működésével, elméleti és gyakorlati lehetőségeivel
kapcsolatos ismeretekkel;
– a lövész szakasz (század) logisztikai kiszolgáló támogatásának ismeretével;
– más országok haderejének, haditechnikai eszközeinek számára releváns ismeretével;
– a lövész szakasz (század) tűzvezetési, harcvezetői ismereteivel;
– a lövész szakasz (század) kiképzésének, felkészítésének metodikai ismereteivel;
– a lövész haditechnikai eszközök kiszolgálásának és az alkalmazásra felkészítés
ismereteivel;
képes:
– a lövész szakasz (század) harcának terepen történő vezetésére, az alegysége tüzének
megszervezésére, vezetésére és az alegysége tüzének és a kötelékek mozgásának
összehangolására;
– a békeműveletekben alkalmazott eljárások tervezésére és az alegysége vezetésére;
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– harcászati komplex és lövészeti foglalkozások (raj, szakasz lőgyakorlatok) tervezésére,
szervezésére és levezetésére;
– a lövész szakasz (század) menetével, a váltással, nyugvással és szállítással kapcsolatos
tevékenységek megszervezésére és vezetésére;
– a lövész század fegyvernemi kötelékei és megerősítő támogató erői tevékenységének
összehangolására;
– a lövész szakasz önálló alkalmazása esetén a tevékenységek vezetésére;
– a lövész szakasz (század) túlélését biztosító rendszabályok tervezésére, szervezésére és
betartatására;
– a tábori tüzér szervezetek számára célfelderítésre, tűzigénylésre, tűzhelyesbítésre és a
pusztítás eredményének jelentésére;
alkalmas:
– lövész fegyvernemi szakaszparancsnoki, valamint rövid felkészülési idő után, lövész
század szintű parancsnoki és törzs feladatok végzésére;
harckocsizó specializáción továbbá:
rendelkezik:
– a harckocsi alegységek alkalmazási elveinek, eljárásainak és a tüzelés és tűzhelyesbítés
szabályainak ismeretével, az ismeretek alkotó módon történő alkalmazására, a
tevékenységek harckocsi alegység szinten történő tervezésére, szervezésére és vezetésére;
– a harckocsi szakasz (század) hatékony tűztámogatási lehetőségeinek ismeretével;
– a harckocsi szakasz (század) logisztikai kiszolgáló támogatásának ismeretével;
képes:
– a harckocsi alegység tüzének megszervezésére, vezetésére, az alegység hatékony
alkalmazására;
– az elvek alkotó módon történő alkalmazására, a tevékenységek harckocsi alegység
szinten történő tervezésére, szervezésére és vezetésére;
alkalmas:
– harckocsizó fegyvernemi szakaszparancsnoki, valamint rövid felkészülési idő után,
harckocsi század szintű parancsnoki és törzs feladatok végzésére;
felderítő specializáción továbbá:
rendelkezik:
– a szárazföldi haderőnem felépítésének és alkalmazásának ismereteivel;
– harcászati szintű összfegyvernemi ismeretekkel;
– a szárazföldi felderítés harcászati szintű adatforrásai [(csapatfelderítés mélységi
(különleges felderítés)]; harcászati hírszerzés (személyek által végzett felderítés (HUMINT);
képfelderítés (IMINT), stb.) alkalmazási elveinek, az adatforrások által alkalmazott
adatszerzési technikáknak és az adatszerzési tevékenységek vezetésének elméleti és
gyakorlati szabályainak ismeretével;
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– más országok reguláris haderejének jellemzőiről, haditechnikai eszközeiről (felismerési
jegyei, megsemmisítési, rongálási, késleltetési lehetőségei), szervezetéről, (zászlóalj, ezred,
dandár); harci alkalmazási elveiről ismeretekkel;
– a terrorista, félkatonai szervezetek jellemzőinek, haditechnikai eszközeinek,
felszerelésének (felismerési jegyeit, megsemmisítési, rongálási, késleltetési lehetőségeit),
szervezetének, harci alkalmazási elveinek, az aszimmetrikus hadviselés sajátosságainak
ismeretével;
– a műveleti területen (valószínűsíthető hadszíntér) előforduló természetes terepakadályok
leküzdésének elméletének és gyakorlatának releváns ismeretanyagával;
képes:
– az adatszerzés alegység szintű (felderítő adatforrás) megtervezésére, megszervezésére és
vezetésére, a felderített adatok előzetes feldolgozására, értékelésére, továbbítására;
– a szárazföldi harcászati szintű felderítőrendszeren belüli és az együttműködő (vertikális
és horizontális valamint szövetséges multinacionális) rendszerek közötti kapcsolódások
alapján végrehajtott adatszerzésre, az adat és információ védelmi rendszerekben
alkalmazott eszközök magabiztos üzemeltetésére;
– az alárendelt felderítőszerv vezetésére alacsony és magas intenzitású műveletekben,
bonyolult nemzetközi jogi környezetben, az aszimmetrikus hadviselés körülményei között;
– tartós idejű (4-6 hónap), nem honi területen végrehajtott alacsony vagy magas
intenzitású katonai műveletben való részvételre;
– huzamosabb ideig, a saját csapatoktól távol, idegen (kulturális, vallási stb.) környezetben
megerőltető fizikai és pszichikai igénybevétel elviselésére;
– a hagyományos értelemben vett csapat- és mélységi (különleges) felderítő alegység
szakasz szintű parancsnoki munkaköreinek ellátására;
– ejtőernyővel történő alkalmazásra;
alkalmas:
– béke és békétől eltérő műveletekben, bonyolult viszonyok között is, a képzettségének
megfelelő felderítő szervek vezetésére;
– felderítő fegyvernemi szakaszparancsnoki, valamint rövid felkészülési idő után, felderítő
század szintű parancsnoki és törzs feladatok végzésére;
tüzér specializáción továbbá:
rendelkezik:
– a tüzérségi tűztámogatás rendszere felépítésének és annak az összfegyvernemi harcba
történő integrálásához szükséges ismeretekkel, jártasságokkal;
– a tüzér lövegek, műszerek üzemeltetéséhez és megóvásához szükséges ismeretekkel;
– a tüzérségi harcrendi elemek elhelyezése, előkészítése követelményeinek ismereteivel;
– a tüzérség lövészete és tűzvezetése megszervezésének ismereteivel;
– az első tiszti beosztásához szükséges meteorológiai és ballisztikai ismeretekkel;
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képes:
– első tiszti beosztásban a tüzéralegységek harcának, tüzének, valamint kiképzésének
megtervezésére, megszervezésére és vezetésére;
– a tüzér alegységek harctevékenysége előkészítésére és vezetésére;
– a tüzér lövegek, műszerek kezelésére az alapvető beszabályozások végrehajtására;
– a tüzér szakasz (üteg) lövészetének és tűzvezetésének előkészítésére és vezetésére;
– a megkövetelt tüzérségi tűzfeladatok normaidőre történő végrehajtására;
– a tüzérségi harcrendi elemek kiválasztására, előkészítésére, elfoglalásának irányítására és
a harci munka megszervezésére;
– tüzér szakmai foglalkozások, gyakorlatok előkészítésére, hatékony levezetésére;
– a lövész század tűztámogatásának megszervezésére és tervezésére;
– a tüzérfegyvernem szerint szervezett továbbképzést követően egyes sajátos (páncéltörő,
aknavető, század tűztámogató, rádió lokátor állomáskezelő) feladatok végrehajtására;
alkalmas:
– tüzér fegyvernemi szakaszparancsnoki, valamint rövid felkészülési idő után, tüzér üteg
szintű parancsnoki és törzs feladatok végzésére;
légvédelmi rakéta specializáción továbbá:
rendelkezik:
– a légierő haderőnem felépítésének és alkalmazásának ismereteivel;
– a földi telepítésű légvédelem alkalmazása követelményeinek és értékelési rendjének
(TACEVAL) ismereteivel;
– a földi telepítésű légvédelem harctevékenysége előkészítésének, végrehajtásának és
biztosításának ismereteivel;
– a kezelt légvédelmi fegyverrendszer harci alkalmazásának lehetőségeire és sajátosságaira
vonatkozó ismeretekkel;
– a NATO Egységes Légvédelmi Rendszerének felépítésével, működésével és abban
elfoglalt helyének, szerepének ismereteivel;
– a földi telepítésű légvédelem harc- és tűzvezetése feladatainak, a kapcsolódó eljárások és
okmányrendszerek ismeretével;
képes:
– a légvédelmi rakéta alegység harcának, kiképzésének, napi tevékenységének tervezésére,
szervezésére és vezetésére;
– az alárendeltségébe tartozó haditechnikai eszközök és anyagok szakszerű alkalmazására,
hadrafogható állapotban tartására;
– a légvédelmi rakétaalegység (szakasz és üteg) harci beosztásai funkcionális kötelmeinek
ellátására;
– a légvédelmi rakétaalegység (szakasz és üteg) alkalmazásának megszervezésére és
vezetésére;
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– a légvédelmi rakétaalegység (szakasz és üteg) kiképzési tevékenységének tervezésére,
szervezésére, vezetésére és végrehajtására;
– a légvédelmi rakétakomplexum alkalmazásával kapcsolatos üzemeltetési,
üzembentartási feladatok tervezésére, szervezésére, vezetésére és végrehajtására;
alkalmas:
– a légvédelmi rakétaalegység (szakasz és üteg) működésének bonyolult helyzetekben
(béke és békétől eltérő műveletekben) történő hatékony biztosítására;
– a légvédelmi rakétaalegység (szakasz és üteg) kiképzésének vezetésére és
végrehajtására;
műszaki speciálizáción továbbá:
rendelkezik:
– a műszaki szakterület valamennyi területén (műszaki-felderítő, utász-zártelepítő,
tűzszerész, pontonos hidász, deszant-átkelő, útépítő, hídépítő, állás- és szerkezetépítő,
repülőtér-karbantartó, műszaki-mentő, anyag előkészítő és feldolgozó, álcázó, vízellátó,
világító) alapismeretekkel;
– átfogó robbantási ismeretekkel;
– műszaki rajzok olvasásához és egyszerű műszaki rajzok elkészítéséhez szükséges
ismeretekkel;
– szerkezetek megépítésének irányításához szükséges (építésvezetői) ismeretekkel;
képes:
– a szakasz (század) harc és harccal kapcsolatos műszaki támogatási feladatok
megtervezésére, megszervezésére;
– a műszaki szakalegység rendszeresített haditechnikai eszközeinek alkalmazására,
üzemeltetésére;
– a szakasz (század) robbantási feladatainak és foglalkozásainak vezetésére, robbantási
számítások végzésére;
– műszaki rajzok olvasására, egyszerű műszaki rajzok, statikai és szilárdságtani számítások
elkészítésére;
– a szakasz (század) szinten felmerülő építési és rombolási feladatok megszervezésére és
irányítására;
– a műszaki alegység igényeinek megfelelően továbbképzésben ismereteit bővíteni;
alkalmas:
– műszaki szakaszparancsnoki, valamint rövid felkészülési idő után, műszaki század szintű
parancsnoki és törzs feladatok végzésére;
vegyivédelmi specializáción továbbá:
rendelkezik:
– a vegyivédelmi alegység-parancsnoki beosztásokban a békeidőszaki honvédelmi, a
béketámogató, valamint háborús műveletekben a (harc)tevékenység ABV támogatásához,
ABV biztosításához kapcsolódó szakfeladatok ellátásához kapcsolódó gyakorlati
64

836

tevékenységek
ismeretekkel;

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 6. szám

megtervezéséhez,

megszervezéséhez

és

irányításához

szükséges

– a vegyivédelmi alegységek általános katonai és szakkiképzésének, továbbá napi
tevékenységének tervezésére, szervezésére és vezetésére vonatkozó ismeretekkel;
– a sugárzó, mérgező, fertőző és veszélyes ipari anyagok kezelésével kapcsolatos
rendszabályok ismeretével;
– az elöljárói döntés-támogatást segítő, az ABV helyzetet szakszerű értékelésére vonatkozó,
a következmények csökkentésére és felszámolására, az ABV védelmi feladatok
koordinálására, és az alegységek hatékony alkalmazására vonatkozó ismeretekkel;
– a szakterületeknek megfelelő vegyivédelmi szaktechnikai eszközök, berendezések
üzemeltetéséhez, alkalmazásához és kiszolgálásához szükséges általános és speciális
ismeretekkel;
– az ABV szakfeladatok végrehajtásához szükséges informatikai és kommunikációs
rendszerek ismeretével.
– a megfelelő környezetvédelmi és katasztrófa-elhárítási ismeretekkel, a kárelhárítási és
kárfelszámolási feladatok tervezéséhez, szervezéséhez és a végrehajtás irányításához
szükséges szakmai ismeretekkel;
– a különböző vegyivédelmi technikai eszközök, egyéni védőeszközök, felszerelések és
anyagok, szállításával, tárolásával kapcsolatos rendszabályok ismeretével,
– a gyújtófegyverek, valamint a harctéri tüzek elleni védelem feladatainak végrehajtásához
szükséges szakmai ismeretekkel;
– a mérgező harcanyagok alapvető laboratóriumi analitikai módszereinek ismeretével, a
különböző eredetű radioaktív minták laboratóriumi elemzéséhez szükséges ismeretekkel
és a vegyi, biológiai és radioaktív anyagok harctéri mintavételezésének ismeretével;
képes:
– felmérni az ABV fegyverek, illetve veszélyes ipari anyagok katonai műveletre gyakorolt
hatásának kockázatát a harcterületen, illetve a tevékenységi körzetben;
– az ABV helyzetet szakszerű értékelése alapján javaslatok tételére, a következmények
csökkentésére és felszámolására, az ABV védelmi feladatok koordinálására és az alegységek
hatékony alkalmazására;
– fegyvernemi és szakalegységek ABV védelmi felkészítésének, kiképzésének tervezésére
és ellenőrzésére;
– az ABV-, és gyújtófegyverek, valamint a harctéri tüzek elleni védelem technikai
feladatainak megszervezésére és összehangolt végrehajtására;
– a mérgező harcanyagok és radioaktív anyagok harctéri mintavételezésére, laboratóriumi
elemzések előkészítésére és az analízis végrehajtására;
– a vegyi-, sugár- és biológiai felderítés, valamint a mentesítés és a fertőtlenítés
eszközeinek hazai és nemzetközi előírásoknak megfelelő biztonságos üzemeltetésére,
különböző környezeti és bonyolult viszonyok között, azok összehangolt, hatékony
alkalmazásának megszervezésére és irányítására;
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– a személyi védelem ABV védelmi összetevőivel történő ellátására és technikai kiszolgálás
megszervezésére;
– a Magyar Honvédség katasztrófa-elhárítási rendszerén belül nukleáris baleset, ipari
katasztrófa következményeinek felszámolásával összefüggő szakfeladatok tervezésére,
szervezésére és irányítására;
alkalmas:
– vegyivédelmi szakaszparancsnoki, valamint rövid felkészülési idő után, vegyivédelmi
század szintű parancsnoki és törzs feladatok végzésére.
8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök:
– alapozó ismeretek: 81-99 kredit
közszolgálati alapismeretek (közigazgatási alapvizsga ismeretanyaga), a szakmai
törzsanyagot megalapozó katonai- és társadalomtudományi alapismeretek;
– szakmai törzsanyag: 81-99 kredit
általános és katonai vezetéstudományi, hadtudományi alapismeretek, térképészeti
térinformatika, katonai térképészeti ismeretek, a nemzeti katonai értékrend, hagyományok
és az egyetemes és magyar hadtörténelem, valamint az összfegyvernemi és fegyvernemi
harcászat alapismeretei, haditechnika, katonapedagógia, hadijog, logisztikai ismeretek,
testnevelés;
– differenciált szakmai anyag: 54-66 kredit
szakterületi, fegyvernemi (lövész, harckocsizó, felderítő, tüzér, műszaki, légvédelmi rakéta
és vegyivédelmi) ismeretkörök.
9. Szakmai gyakorlat:
A szakmai gyakorlat intézményen kívül teljesítendő kritérium-feltételként meghatározott
szakmai (csapat) gyakorlatból, valamint a képzés során intézményi és csapatbázison folyó
gyakorlatokból, komplex harcászati foglalkozásokból áll, amelyek időtartama összesen: 816 hét.
10. Idegennyelvi követelmények:
Az alapfokozat megszerzéséhez angol nyelvű államilag elismert, katonai szakanyaggal
bővített; legalább középfokú (B2) komplex típusú, vagy legalább STANAG 6001 2.2.2.2.
nyelvvizsga szükséges.
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KATONAI ÜZEMELTETÉS ALAPKÉPZÉSI SZAK
1. Az alapképzési szak megnevezése: katonai üzemeltetés (Military Maintenance)
2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség
oklevélben szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc)
- szakképzettség: katonai üzemeltető vezető (zárójelben megjelölve a specializációt)
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Military Maintenance Manager
- választható specializáció: katonai repülőműszaki, repülésirányító, híradó, katonai
informatika, rádióelektronika felderítő és elektronika hadviselés (Military Aviation
Technical, Military Air Traffic Control, Telecommunication, Military Information Technology,
Signal Intelligence and Electronic Warfare).
3. Képzési terület: közigazgatás, rendészeti és katonai
4. Képzési ág: honvédelmi és katonai
5. A képzési idő félévekben: 8 félév
6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 240 kredit
6.1. A specializációhoz rendelhető minimális kreditérték a szakdolgozattal együtt: 44 kredit
6.2. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 12 kredit
6.3. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 10 kredit
6.4. Az elméleti és gyakorlati ismeretek vonatkozásában - beleértve a képzés szemináriumi
gyakorlatait is – a gyakorlati ismeretek minimális kreditértéke: a teljes képzési időhöz
tartozó kreditek 35-45 %-a.
7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan katonai üzemeltető szakemberek képzése, akik alkalmasak a Magyar
Honvédség, a Honvédelmi Minisztérium, annak háttérintézményei, valamint a védelmi
szféra haditechnikai és más szaktechnikai eszközeinek üzemeltetésére, az üzemfenntartás
vezetésére, valamint az új haditechnikai eszközök és a hozzájuk kapcsolódó új
technológiák bevezetésére, illetve alkalmazására. A választott specializációtól függően
képesek alegységparancsnoki és szaktiszti beosztásokban honi területeken béke és
minősített időszakban, külföldön többnemzeti béketámogató és háborús műveletekben
haditechnikai rendszerek üzemeltetéséhez és üzemfenntartásához kapcsolódó gyakorlati
tevékenységek tervezésére, szervezésére és irányítására. A szakon végzettek kellő
mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő
folytatásához.
a) Az alapképzési szakon végzettek rendelkeznek:
- közszolgálati alapismeretekkel;
- a megfelelő alap katonai vezetői (parancsnoki) kompetenciákkal;
- a nemzeti katonai hagyományok tiszteletével;
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- rövid felkészítés után nemzetközi (EU, NATO, ENSZ) környezetben, háborús és
békeműveleti helyzetekben, különböző vallási, etnikai és kulturális területen való feladatvégrehajtás képességével;
- saját fegyverneme, illetve szakcsapata iránti elhivatottsággal és más fegyvernemek,
szakcsapatok szakmai kultúrájának tiszteletével;
- az első tiszti beosztás ellátásához szükséges jogi ismeretekkel;
- a szakasz (század) kiképzéséhez szükséges szakmódszertani ismeretekkel;
- a szakasz (század) békevezetési okmányai és azok vezetéséhez szükséges ismeretekkel;
- alegységszintű elméleti és gyakorlati ismeretekkel a Magyar
katasztrófavédelmi feladatok megoldásához való hozzájárulásához;

Honvédség

- korszerű katonai térképészeti, tereptani és katonaföldrajzi ismeretekkel;
- a szakasz (század) kommunikációs, híradó és informatikai eszközeinek ismeretével,
informatikai alkalmazói ismeretével;
- alapvető egészség- és járványügyi, valamint sebesült-ellátási ismeretekkel;
- kiváló mentális, fizikai, pszichikai állapottal;
- magabiztos angol katonai szaknyelvi kommunikációs készséggel;
- korszerű teljesítményértékelési és a beosztottakat motiváló képességgel.
b) Az alapképzési szakon végzettek ismerik és képesek:
- helyesen értelmezni a modern hadsereg funkcióit, helyét és szerepét a demokratikus
társadalmakban;
- a modern hadsereg magyar és európai értékeinek, hagyományainak képviseletére és
tiszteletére;
- harcos elődeikhez híven és méltón teljesíteni katonai-szakmai feladataikat;
- a katonai szövetségi rendszerben a számukra előírt feltételeknek és feladatoknak
megfelelni;
- érvényt szerezni a hadviselés nemzetközi egyezményekben rögzített szabályainak a hazai,
a nemzetközi és a szövetségi műveletekben;
- harcászati szintű katonai szakalegységeik kiképzésének, napi tevékenységének
tervezésére, szervezésére és vezetésére;
- az erők és eszközök megóvásával kapcsolatos feladatok tervezésére, szervezésére és
irányítására;
- környezettudatos katonai-szakmai tevékenység végzésére és munkavédelmi feladatok
megoldására;
- modern vezetési módszerek és eszközök alkalmazására;
- az egyenlő esélyű hozzáférés elvének alkalmazására;
katonai repülőműszaki specializáción továbbá
- a repülőtechnika üzemeltetésével és javításával kapcsolatos folyamatosan kiadott
utasítások, szabályzatok, közlönyök és egyéb okmányok feldolgozására és végrehajtására;
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- a tanulmányok befejezését követően a szakterületnek megfelelően önképzés keretében,
az adott típusú repülőeszköz kiszolgálási és üzemben tartási rendszerének elsajátítására;
- a repülőtechnika és berendezései meghibásodásainak gyors és pontos feltárására, azok
előírás szerinti szakszerű kijavítására, illetve kijavíttatására;
- a repülőtechnika üzemben tartásához és csapatjavításához szükséges anyagi eszközök
biztosítására irányuló szakmai számítások végrehajtására;
repülésirányító specializáción továbbá
- a munkakörük ellátásában alkalmazott híradó, informatikai és vezetéstechnikai eszközök
kezelésére;
- az alapvető légiforgalmi és légvédelmi irányításkor alkalmazott eljárások végrehajtására;
- gurító, repülőtéri és közelkörzeti irányításra, valamint egy légijármű folyamatos és
biztonságos irányítására útvonalon, légi, földi célok megközelítésekor;
híradó specializáción továbbá
- a Magyar Honvédségben rendszeresített, illetve alkalmazott tábori, valamint stacioner
híradó és információbiztonsági hardver- és szoftverelemek (távbeszélőközpontok,
kapcsolók, irányválasztók, modemek, átvitel technikai rendszerek) és az ezekből kialakított
rendszerek üzemeltetésével és üzemben tartásával kapcsolatos feladatok tervezésére és
szervezésére;
- alkalmi harci kötelékek, alegységek béke és békétől eltérő műveletek során alkalmazható
kommunikációs eszközökkel történő biztosítási feladatokhoz kapcsolódó tervezési,
szervezési műveletek végrehajtására és irányítására alegység szinten;
- a szakszolgálatok alaprendeltetéséből
megszervezésére, vezetésére és ellenőrzésére;

fakadó

feladatok

végrehajtásának

- a kommunikációs eszközök és rendszerek üzemben tartásának koordinálására, az
időszakos kiszolgálási tervek és jelentések kidolgozására;
- az általános információbiztonság menedzsmentjének, ezen belül a személyi biztonsággal,
a fizikai biztonsággal, az adminisztratív biztonsággal összefüggő alapvető elméleti és
gyakorlati feladatok koordinálására, végrehajtására és ellenőrzésére;
- az elektronikus információbiztonság menedzsmentjének, ezen belül különösen a
kockázatmenedzsmenttel, valamint az akkreditációval és auditálással kapcsolatos alapvető
elméleti és gyakorlati feladatok koordinálására, végrehajtására és ellenőrzésére;
- az elektronikus információbiztonság technikai menedzsmentje megvalósítására, ezen
belül különösen a rejtjelbiztonsággal, EMC-vel, átvitelbiztonsággal, számítógép- és helyi
hálózat biztonsággal, hálózatok biztonságos összekapcsolásával összefüggő elméleti és
gyakorlati feladatok koordinálására, végrehajtására és ellenőrzésére;
a katonai információbiztonsági modulon továbbá
- a Magyar Honvédség adatkezelő rendszereit érintő kérdésekben az információbiztonság
teljes körű képviseletére;
- kezelni az állandó telepítésű adatkezelő nemzeti és külföldi nyílt, nem nyilvános,
minősített elektronikus adatokat feldolgozó rendszerek tervezésével, létrehozásával,
üzemeltetésével, fenntartásával, megszüntetésével kapcsolatos szakmai kérdéseket;
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- a gyakorlatok, konferenciák és egyéb rendezvények rendszereinek tervezésére,
fejlesztésére, beszerzésére, tesztelésére, üzembe helyezésére, üzemeltetésére, illetve
megszüntetésére;
- az elektronikus adatkezelő rendszer személyi, fizikai, adminisztratív biztonsági
követelményeinek megvalósítására;
- az adatkezelő rendszerek biztonsági követelményeinek és az ezek megvalósítására
irányuló rendszabályok meghatározására;
- a szervezet, illetve
kidolgoztatására;

rendszerspecifikus

biztonsági

szabályzatok

kidolgozására,

- a rendszerek hatósági akkreditálásával, auditálásával és egyéb hivatalos ügyintézéssel
kapcsolatos feladatok végzésére;
- szervezetek közötti együttműködés szervezésére, szabályozására, a külső ügyfelekkel,
harmadik fél hozzáférésével kapcsolatos biztonsági kérdések megoldására, valamint
információvédelmi feladatok összehangolására;
- a nemzeti és a külföldi nyílt, nem nyilvános, minősített elektronikus adatkezelő
rendszerek biztonságát javító intézkedésekre, azok végrehajtására, kockázatarányos
biztonsági eljárások kidolgozására javaslatot tenni;
- elektronikus adatokat
dokumentálására;

feldolgozó

rendszerek

kockázatelemzésének

végzésére,

- a minősített elektronikus adatkezelő rendszer, TEMPEST felelős feladatainak végzésére;
rendszer biztonsági ellenőrzésére, a tapasztalatok kiértékelésére; a biztonsági incidensek
kezelésére; szervezetek szakmai tevékenységének irányítására, támogatására;
- az elektronikus biztonsági feladatokat ellátó személyek részére a szakmai képzés
tervezésére, szervezésére, valamint szakmai továbbképzések, felkészítések megtartására;
- a rejtjelző rendszerek tervezése folyamatának átlátására, a különböző rendszerelemekből
hálózati struktúra kialakítására;
- a rejtjelző eszközök üzemben tartásának koordinálására, az időszakos tervek és jelentések
kidolgozására;
- az elsajátított rejtjelzéssel összefüggő szabályzók értelmezésére, a felmerült problémák
esetén a szabályozók alkalmazására;
- a rejtjeltevékenységgel összefüggő dokumentum elkészítésére, naprakészen tartására;
- javaslatot tenni a NATO, az EU, a nemzeti nem nyilvános, minősített rendszerek védelmét
biztosító rejtjelző eszközök biztonságát javító intézkedésekre és jóváhagyás után azok
végrehajtására;
- megfelelő szakmai gyakorlat megszerzését követően a nemzetközi szervezetekben
feladatok végrehajtására;
katonai informatika specializáción továbbá
- a Magyar Honvédségben rendszeresített, illetve alkalmazott stacioner és tábori híradó és
informatikai rendszerek, eszközök, szoftverek üzemeltetésével és üzemben tartásával
kapcsolatos feladatok tervezésére, szervezésére, vezetésére, ellenőrzésére, a
szaktevékenység koordinálására;
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- a Magyar Honvédségben rendszeresített informatikai eszközök üzemeltetésével
kapcsolatos költségtervezés, logisztikai tervezés és jelentési kötelezettség végrehajtására;
- az informatikai szervezetek napi tevékenységének vezetésére;
- a műveletek informatikai támogatásának tervezésére, szervezésére;
- a katonai szervezetek informatikai biztonsági feladatainak ellátására, az elektronikus
biztonságra vonatkozó szabályozók érvényre juttatására;
- az informatikai rendszer fejlesztésére vonatkozó javaslatok megfogalmazására, az
informatikai fejlesztésre vonatkozó felhasználói igények, követelmények összegzésére,
véleményezésére és szakmai képviseletére;
- informatikai fejlesztési feladatok irányítására, koordinálására;
rádióelektronikai felderítés és elektronikai hadviselés specializáción továbbá
- szakismereteivel hozzájárulni az összfegyvernemi kötelékek harci alkalmazásának
rádióelektronikai felderítő és elektronikai hadviselési támogatásának megtervezéséhez,
megszervezéséhez és végrehajtásához;
- az adatszerzés alegységszintű megtervezésére, megszervezésére és irányítására;
- a megszerzett adatok előzetes feldolgozására, az elektronikai objektumok értékelésére, a
célok kiválasztására és az adatok továbbítására az elöljáró vezetési szint felé;
- a rendszeresített szárazföldi és légi technikai eszközökkel a rádióelektronikai felderítési,
zavarási és elektronikai védelmi feladatok körültekintő megtervezésére, megszervezésére,
irányítására és végrehajtására;
- az alkalmi harci kötelékek, alegységek béke és békétől eltérő műveletei során
alkalmazható rádióelektronikai felderítő és elektronikai hadviselési eszközökkel történő
támogatási feladatok tervezésére, szervezésére, irányítására alegység szinten;
- az első tiszti beosztásában rendszeresített parancsnoki és más szakbeosztások
betöltésére;
- más fegyvernemekkel, szakalegységekkel való együttműködésre.
c) Az alapképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a hazai, nemzetközi és szövetségi műveletekben, valamint a harcászati szintű katonai
szervezeteknél a haditechnikai rendszerek üzemeltetésének végrehajtására, valamint
üzemfenntartásuk tervezésére, szervezésére, irányítására, elemzésére és értékelésére;
- a katonai alegységekben szaktiszti beosztások ellátására;
- a szakalegységek alaprendeltetéséből fakadó feladatai végrehajtásának vezetésére;
- a rendszeresített haditechnikai eszközök, és haditechnikai szakanyagok szakszerű
alkalmazására, hadra fogható állapotban tartására.
d) A szakképzettség gyakorlásához szükséges adottságok és készségek:
- kreativitás, rugalmasság, autonómia;
- problémafelismerő készség, és problémamegoldó képesség;
- intuíció és módszeresség;
- tanulási készség és jó memória;
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- széleskörű műveltség;
- belső igényesség;
- magas szintű stressztűrő képesség;
- információfeldolgozási képesség;
- környezettel szembeni érzékenység;
- elkötelezettség és igény a minőségi munkára;
- a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás;
- kezdeményezés, személyes felelősségvállalás és gyakorlás, döntéshozatal;
- alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat
után vezetői feladatok ellátására.
8. Az alapfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
- Alapozó ismeretek:82-98 kredit
katonai ismeretek: 30-34 kredit
szabályismeret, lövészeti felkészítés, harcászat, katonai testnevelés;
közszolgálati alapismeretek: 28-32 kredit
biztonsági tanulmányok, közszolgálati alapismeretek, a közszolgálati alapvizsga
ismeretanyaga, közszolgálati életpályák, közszolgálati logisztika, alkotmányjog, állam
szervezete;
gazdasági és humán ismeretek: 10-14 kredit
hadijog, közgazdaságtan, logika, minőségbiztosítás és minőségirányítás;
természettudományos alapismeretek: 14-18 kredit
matematika, fizika, villamosságtan.
- Szakmai törzsanyag ismeretkörei: 81-99 kredit
szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 54-66 kredit
villamos áramkörök és hálózatok, informatikai ismeretek, szenzortechnikai ismeretek,
mechatronikai ismeretek, telekommunikációs ismeretek, repülési ismeretek,
rádióelektronikai felderítő- és elektronikai hadviselési ismeretek, rendszertechnika,
rendszerüzemeltetés, szakharcászat, szakági rendszerek, típusismeret.
szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei:27-33 kredit
rendszerüzemeltetés-, és üzemeltetési eljárások, szakharcászat, rendszer- és típusismeret.
- Differenciált szakmai ismeretek: 54-66 kredit
választható specializációk: 44-56 kredit
a híradó, a katonai informatika, a katonai repülőműszaki, a repülésirányító, a
rádióelektronikai felderítő és elektronikai hadviselés specializációkon a kompetenciák
kialakításához szükséges ismeretkörök.
- szakdolgozat.
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9. Szakmai gyakorlat:
Az intézményen kívül teljesítendő szakmai gyakorlat kritérium-feltétel. A szakmai gyakorlat
külső szakmai gyakorló helyen intézményben, vagy erre alkalmas szervezetnél, intézményi
gyakorlóhelyen teljesítendő. A szakmai (csapat) gyakorlat teljes ideje a képzés alatt:
legalább 6 hét.
10. Idegennyelvi követelmények:
Az alapfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert STANAG 6001. 2.2.2.2.
nyelvvizsga szükséges.
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KATONAI LOGISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK
1. Az alapképzési szak megnevezése: katonai logisztika (Military Logistics)
2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség
oklevélben szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA)
- szakképzettség: katonai logisztikai vezető (a specializáció megjelölésével)
- szakképzettség angol nyelvű megjelölése Military Logistic Leader
- választható specializációk: hadtáp, katonai közlekedési, haditechnikai (Military Supply,
Military Movement and Transportation, Maintenance)
3. Képzési terület: közigazgatási, rendészeti és katonai
4. Képzési ág: honvédelmi és katonai
5. A képzési idő félévekben: 8 félév
6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 240 kredit
6.1. A specializációhoz rendelhető minimális kreditérték: 70 kredit
6.2. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 12 kredit
6.3. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 10 kredit
6.4. Az elméleti és gyakorlati ismeretek vonatkozásában – beleértve a képzés szemináriumi
gyakorlatait is – a gyakorlati ismeretek minimális kreditértéke: a teljes képzési időre
számítva tartozó kreditek 96 kredit.
7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja: A Magyar Honvédség számára olyan, harcászati szintű katonai logisztikai
vezetők (honvédtisztek) képzése, akik a megszerzett általános- és speciális katonai
ismeretek birtokában képesek a logisztikai szakalegységek vezetésére, harcászati szintű
logisztikai támogatási (anyagellátási, közlekedési és fenntartási) folyamatok tervezésére,
szervezésére, irányítására és ellenőrzésére, nemzeti és többnemzeti környezetben,
békeidőszakban, válságkezelő-, katasztrófa elhárítási-, béketámogatási- és háborús
műveletekben egyaránt. Mindezeken túl kellő mélységű elméleti ismeretekkel
rendelkeznek a továbbképző tanfolyamok ismeretanyagával kiegészítve a képzés második
ciklusban történő folytatásához. A képzés egésze felkészít a közszolgálati életpályára.
a) Az alapképzési szakon végzettek ismerik:
- a közigazgatás felépítését és működését;
- a modern haderő értékeit és funkcióit;
- a választott szakirányuknak, várható beosztásuknak megfelelő általános katonai és
katonai szakmai alkalmazási elveket;
- az alárendelt katonai szervezet működése bonyolult helyzetekben történő eredményes
biztosításának elméleti és gyakorlati módszereit;
- a katonai alegységek alkalmazásának elveit,
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- a harcászati szintű katonai logisztikai támogatási feladatok, folyamatok elveit és
végrehajtásának gyakorlati módszereit;
- a rendszeresített haditechnikai eszközök alkalmazásának és fenntartásának tervezését,
szervezését, irányítását és ellenőrzését;
- a katonai logisztikai alegységek kiképzésének, felkészítésének, vezetésének elveit és
feladatait;
- a választott szakirányuknak megfelelően a katonai műveletek végrehajtásához biztosított
polgári, szövetséges és harmadik fél által biztosított logisztikai erőforrások és eszközök
igénybevételének szabályait;
- a közigazgatási alapvizsga ismeretanyagát.
b) Az alapképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a közszolgálat más területeivel való együttműködésre;
- a logisztikai alegységek vezetésére;
- a harcászati szintű törzsekben szakmai feladatok ellátására, logisztikai döntések
előkészítésére;
- a választott szakirányuknak megfelelő szaktiszti beosztások ellátására;
- a hazai és nemzetközi környezetben a harcászati szintű anyagellátási, katonai közlekedési,
üzemfenntartási feladatok vezetésére békében és a békétől eltérő helyzetekben egyaránt;
- a megszerzett elméleti tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására, a
problémamegoldó technikák használatára;
- a logisztikai alegységek, a logisztikai folyamatok tervezéséhez, szervezéséhez,
irányításához és ellenőrzéséhez szükséges okmányok, dokumentumok kidolgozására,
valamint vezetésére.
hadtáp specializáción továbbá:
Az általános- és specifikus katonai ismereteik és gyakorlati készségeik birtokában az ellátó
szakalegységek alaprendeltetéséből fakadó feladatai végrehajtásának vezetésére. A
katonai gazdálkodás, a hadtápanyag-ellátás tervezésére, szervezésére, vezetésére, nemzeti
és többnemzeti környezetben, békeidőszakban, válságkezelő-, katasztrófa elhárítási-,
béketámogató- és háborús műveletekben egyaránt.
katonai közlekedési specializáció továbbá:
Az általános és specifikus katonai ismereteik és készségeik birtokában a katonai
közlekedési, mozgatási, szállítási feladatok tervezésére, szervezésére és vezetésére. A
szállító szakalegységek alaprendeltetéséből fakadó feladatai végrehajtásának vezetésére
nemzeti és többnemzeti környezetben, békeidőszakban, válságkezelő-, katasztrófa
elhárítási-, béketámogató- és háborús műveletekben egyaránt.
haditechnikai specializáció továbbá:
Az általános és specifikus katonai ismereteik és készségeik birtokában a választott
specializációnak megfelelő alegység-parancsnoki és szaktiszti beosztásokban – nemzeti és
többnemzeti környezetben, békeidőszakban, válságkezelő-, katasztrófa elhárítási-,
béketámogató és háborús műveletekben egyaránt – a haditechnikai biztosítás szakirányú
feladatai végrehajtásának tervezésére, szervezésére, irányítására, ellenőrzésére.
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A szakképzettség gyakorlásához szükséges adottságok és készségek:
- kreativitás, rugalmasság, problémamegoldó készség;
- vezetői és együttműködési készség;
- nemzeti és katonai hagyományok tisztelete;
- a minőségi munka iránti igényesség;
- a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás;
- tervezői és szervezői készség;
- az általános katonai és speciális logisztikai ismeretek megismerésére való törekvés;
- az alárendeltek teljesítményértékelésének képessége;
- alaposság és feladatmegoldó képesség;
- a parancsnoki, vezetői beosztás és a szakmai feladatok többnemzeti környezetben
történő ellátását biztosító angol szaknyelvi készségek;
- kiváló mentális és fizikai állapot;
- a szakalegységek és katonai logisztikai folyamatok irányításának készsége;
- jó kommunikációs készség, az elsajátított médiaismeretek alkalmazásnak képessége.
8. Az alapfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
- Alapozó ismeretek: 81-99 kredit
Közszolgálati ismeretek (rendészet elmélete és rendészeti eszközrendszer, hadelmélet és
katonai műveletek, alkotmányjog, állam szervezete, katasztrófavédelmi igazgatás,
közszolgálati életpályák, közszolgálati gyakorlat, nemzetbiztonsági tanulmányok,
közigazgatási funkciók és működés, általános politológia, általános szociológia, vezetés- és
szervezés elmélet, közszolgálati logisztika, közpénzügyek és államháztartástan), katonai
vezetői alapismeretek, természettudományi- és társadalomtudományi alapismeretek (az
ismeretkörök tartalmazzák a közigazgatási alapvizsga ismeretanyagát);
- Szakmai törzsanyag: 85-103 kredit
szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 61-73 kredit
mechanika, anyagtudomány, békefenntartói alapismeretek, logisztikai támogatás,
anyagmozgatás-raktározás szervezése, katonai szállítások alapjai, műszaki alapismeretek,
logisztikai szaktechnikai eszközök, védelem gazdaságtan, döntés előkészítési módszerek;
szakmai törzsanyag választható ismeretkörei: 24-30 kredit
hadtáp specializáción: államháztartási számvitel, katonai pénzügyek, katonai ellátásszolgáltatásmenedzsment, szakági ellenőrzés-elemzés, hadtáp szakharcászat,
katonai közlekedési specializáción: katonai közlekedési üzemtan, közlekedési hálózatok,
közlekedési technika, közlekedési folyamatok szabályozási rendszere, katonai szállító
járművek,
haditechnika specializáción: hő- és áramlástani rendszerek, gépelemek, haditechnikai
eszközök anyagismerete, műszaki kommunikáció, műhelytechnológiák, karbantartás és
javítás szervezése.
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- Szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei:
differenciált szakmai ismeretek: 46-60 kredit
hadtáp specializáción: hadtáp szaktechnikai eszközök, hadtápanyag ismeretek, üzemanyag
ellátás, ruházati ellátás, élelmezési ellátás, humán- és térképanyag ellátás, katonai
logisztikai informatikai modulok, ellátó alegységek vezetése;
katonai közlekedési specializáción: közlekedési-szállító alegységek műveleti alkalmazása,
katonai szállításszervezés, csapatgazdálkodás, szállító alegység vezetése, katonai
közlekedési informatika;
haditechnika specializáción
- páncélos és gépjármű-technikai modulon: katonai műveletek páncélos és gépjárműtechnikai biztosítása, javító szakalegységek vezetése, rendszerben tartás, belsőégésű
motorok, járművek szerkezete,
- fegyverzettechnikai modulon: katonai műveletek fegyverzettechnikai biztosítása,
fegyverzettechnikai eszközök rendszerbentartása, fegyverzettechnikai rendszerek,
szakalegységek vezetése.
9. Szakmai gyakorlat:
A szakmai gyakorlat összesen nyolc hetes gyakorlat, amelyből a specializációnak
megfelelően, a Magyar Honvédség kijelölt katonai szervezeteinél végzett gyakorlat a
képzés hatodik és hetedik félévében két-két hét, a nyolcadik félévben pedig az első tiszti
beosztásra való felkészítés négy hét.
10. Idegennyelvi követelmények:
Az alapfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert legalább középfokú (B2)
komplex típusú katonai szakmai, vagy legalább STANAG 6001. 2.2.2.2. nyelvvizsga
szükséges.
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BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: biztonság- és védelempolitikai (Security and
Defence Policy )
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség
oklevélben szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles biztonság- és védelempolitikai szakértő
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Expert in Security and Defence Policy
3. Képzési terület: közigazgatási, rendészeti és katonai
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1 Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a biztonság- és védelempolitikai
alapképzési szak.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban
számításba vehető alapképzési szakok: a nemzetközi tanulmányok szak.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok
a legalább alapfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit
megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási
intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditérték: 15-30 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditérték: 40-50 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditérték a diplomamunkával együtt:
45-60 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
Olyan megalapozott elméleti tudással rendelkező szakemberek képzése, akik megfelelő
ismeretekkel rendelkeznek Magyarország biztonság- és védelmi politikájának
tervezéséhez, továbbá a védelmi szervezetekben, a központi és a helyi védelmi
közigazgatásban szerepet játszó intézmények és szervek működtetéséhez.
A mesterfokozattal rendelkezők képesek a NATO valamelyik hivatalos nyelvén
kommunikálni, ismerik és készség szinten birtokolják az idegen nyelvű érintkezés – a
NATO-ban, illetve az Európai Unióban elvárt – hivatalos formáit.
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a) A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek:
- biztonságelméletek,
- biztonsági és védelmi rendszer stratégiai tervezése, értékelése, elemzése,
- védelmi szervezetek működése,
- biztonság- és védelempolitikai döntéshozatali folyamat ismerete,
- döntési alternatívák kidolgozásához szükséges ismeretek.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a komplex biztonságelméleti, stratégiai és katonai ismeretek alkotó alkalmazására,
- az elméleti biztonság- és védelempolitikai ismeretek elemző alkalmazására,
- a biztonságot fenyegető veszélyek és kockázatok elemzésére és értékelésére,
- részvételre a biztonság- és védelempolitikai döntéshozatal folyamataiban,
- kellő gyakorlat megszerzése után irányító, vezető beosztások betöltésére a védelmi
igazgatás központi illetve regionális intézményeiben,
- feladatok meghatározására a végrehajtó apparátus számára,
- a nemzetközi szervezetek és intézmények tevékenységébe való bekapcsolódásra,
ismereteik folyamatos fejlesztésére.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek
- elemző készség,
- probléma-felismerő és megoldó készség,
- lényeglátás, az összefüggések felismerése,
- széleskörű műveltség (történelem, földrajz),
- információ-feldolgozási képesség,
- a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,
- kezdeményezés, személyes felelősségvállalás, döntéshozatali képesség.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz
szükséges alapozó ismeretkörök:
társadalomtudományi ismeretek: 15-30 kredit
politikatörténet, hadügy, pszichológia, kommunikáció, térképészet.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 40-50 kredit
védelmi szervezetek szociológiai kérdései, katonadiplomácia, nemzetközi és hadijog,
hadművelet elmélete, biztonságelméletek, az EU biztonság- és védelempolitikája,
hadászat, nemzetközi biztonsági intézmények, NATO-tanulmányok.
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8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 45-60 kredit
differenciált szakmai ismeretek:
koalíciós és nemzeti stratégiák, a 21. század biztonsági kihívásai, nemzetközi politikai
gazdaságtan, védelmi tervezés, válságkörzetek kutatása;
diplomamunka: 20 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartamát a felsőoktatási intézmény tanterve határozza meg.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez egy nyelvből államilag elismert felsőfokú (C1) komplex
típusú nyelvvizsga és egy nyelvből legalább középfokú (B2) komplex nyelvvizsga letétele
az EU valamely hivatalos nyelvéből vagy valamely nem EU-tag szomszéd ország nyelvéből
vagy a következő nyelvek egyikéből: arab, japán, kínai, orosz, perzsa, török nyelv vagy azzal
egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi
tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
- alapozó ismeretek (15 kredit): politikatudományi ismeretek, nemzetközi jogi és közjogi
ismeretek,
- szakmai ismeretek (45 kredit): nemzetközi kapcsolatokra és nemzetközi intézményekre
vonatkozó ismeretek, stratégiai és biztonságpolitikai ismeretek, hadtörténelmi és
hadtudományi ismeretek.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
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NEMZETBIZTONSÁGI MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: nemzetbiztonsági (National Security)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség
oklevélben szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles nemzetbiztonsági szakértő
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: National Security Expert
3. Képzési terület: közigazgatási, rendészeti és katonai
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a nemzetbiztonsági alapképzési
szak.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban
számításba vehető alapképzési szakok: a katonai vezetői, a bűnügyi igazgatási, a rendészeti
igazgatási.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok
a legalább alapfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit
megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási
intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 15-25 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelt minimális kreditérték: 40-50 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma a diplomamunkával
együtt: 45-60 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan nemzetbiztonsági szakemberek képzése, akik korszerű
társadalomtudományi és szakmaspecifikus ismeretek felhasználásával képesek a
nemzetbiztonsági szakterület szervezeteiben a munkakörükhöz tartozó követelmények és
feladatok eredményes teljesítésére, alkalmasak a szakmai elmélet és módszertan
fejlesztésére, a szakmai kultúra és értékrend továbbadására, tanulmányaik PhD képzés
keretében való folytatására.
a) A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek:
- nemzetbiztonsági-, védelmi-, rendvédelmi és társadalomtudományi elméleti és gyakorlati
szakismeretek,
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- általános és a nemzetbiztonsági, a védelmi, a rendvédelmi szakterületen alkalmazható
vezetéselméleti és alkalmazott pszichológiai ismeretek,
- az államigazgatási, a nemzetközi közjogi és szakmai jogi szabályozás alapvető ismeretei,
- a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható
problémamegoldó technikák ismerete,
- a globális társadalmi és gazdasági folyamatok ismerete;
b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a nemzetbiztonsági szakmai tevékenység sajátosságainak megfelelő, korszerű
ismereteket a gyakorlatban alkalmazni, a biztonságot fenyegető kihívások, kockázatok,
fenyegetések és veszélyek elemzésére és értékelésére,
- a szakmai feladatok végrehajtásához, a szervezetek vezetéséhez szükséges információk
beszerzésének megszervezésére, elemzésére és értékelésére, hasznosítására,
- a biztonsági helyzet, a szakmai tevékenység céljának, körülményeinek értékelésére, az
eredményes szakmai tevékenységhez a rendelkezésre álló humán források, speciális
eszközök és módszerek szakszerű alkalmazására, a helyzetnek a szakmai érdeknek
megfelelő alakítására és az ahhoz való rugalmas alkalmazkodásra,
- a nemzetbiztonsági szolgálatok, a rendvédelmi és a rendészeti szervek, valamint a
védelmi igazgatás szervei közötti szakmai kooperáció szervezésére,
- új és összetett problémák felismerésére, információk feldolgozására, a problémamegoldó
technikák széleskörű, kreatív alkalmazására,
- a bonyolult, nem tipikus helyzetekben alternatív, eredeti megoldások kidolgozására és
bemutatására, helytálló döntések előkészítésére, meghozatalára, a feladatok aprólékos
megszervezésére és következetes végrehajtására,
- egyedi és összetett szakmai kérdések elemzésének, komplex szakértői értékelésének
elvégzésére, írásos és szóbeli formában hatásos kommunikációra,
- idegen nyelvi ismereteik birtokában a nemzetközi szervezetek, intézmények
tevékenységéhez történő kapcsolódásra,
- önműveléssel és önfejlesztés útján szaktudásának fejlesztésére, az ismeretek átadására,
- a szakmai kultúra és etika értékrendjének megőrzésére, továbbadására;
c) a szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- kreativitás, kombinatív gondolkodás, autonómia,
- problémafelismerő, elemző és megoldó készség, döntésképesség,
- konspirációs és szerepjátszó képesség, széles viselkedésrepertoár,
- intuíció és módszeresség, jó memória,
- információ feldolgozási képesség,
- kommunikációs készség, empátiakészség, bizalomteremtés képessége,
- stressztűrés, mentális egészség, fizikai állóképesség, pszichés teherbíró képesség,
- elkötelezettség, önbizalom, önkontroll,
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- alkalmasság az együttműködésre, igény a minőségi munkavégzésre,
- alkalmasság a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat után vezetői feladatok
ellátására.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz
szükséges alapozó ismeretkörök:
– társadalomtudományi alapismeretek: 15–25 kredit
biztonságpolitikai ismeretek, nemzetközi- és államigazgatási jog, politikaelmélet,
szociológiai ismeretek, vezetés- és szervezéselmélet, emberierőforrás-fejlesztés és
gazdálkodás, közgazdaságtan, hadtudományi ismeretek, kutatás módszertan.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 40-50 kredit
nemzetbiztonsági szakmai ismeretek, hírszerzés, szakági jogi ismeretek, idegen
titkosszolgálatok, elektronikai hadviselés és információs műveletek, biztonsági stratégiák
és rendszerek, a 21. század biztonsági kihívásai, katonai- és békeműveletek
nemzetbiztonsági aspektusai, információk elemzése, értékelése és védelme, rendvédelmi
szakmai ismeretek, a szakszolgálati tevékenység rendszere, közszolgálati és szakmai etika.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 25-40 kredit
differenciált szakmai ismeretek:
- választható specializációk: katonai nemzetbiztonsági, polgári nemzetbiztonsági;
- választható szakterületi modulok
diplomáciai és protokoll ismeretek, NATO tanulmányok, válságkörzetek kutatása, védelmi
tervezés, a védelmi igazgatás rendszere, a nemzetbiztonsági szolgálatok és rendvédelmi
szervek gazdálkodása és humán tevékenysége, nemzetközi szakmai kapcsolatok, speciális
mentálhigiénés ismeretek, speciális vezetéspszichológiai ismeretek és tréning,
kommunikációs ismeretek és tréning, civil-katonai kapcsolatok, haditechnikai kutatás és
fejlesztés;
diplomamunka 20 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartamát a felsőoktatási intézmény tanterve határozza meg.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez az EU valamely hivatalos nyelvéből vagy valamely nem
EU-tag szomszéd ország nyelvéből vagy a következő nyelvek egyikéből államilag elismert,
legalább középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű bizonyítvány
vagy oklevél szükséges: arab, japán, kínai, orosz, perzsa, török nyelv.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi
tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
- társadalomtudományi ismeretek (20 kredit): biztonságpolitikai ismeretek, jogi
(alkotmányjogi, nemzetközi- és hadijogi, államigazgatási jogi, büntetőjogi, büntető
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eljárásjogi, polgári jogi) ismeretek, politikaelmélet, pszichológia, pedagógia, szociológia,
vezetés- és szervezéselmélet, hadtudományi ismeretek, bűnügyi tudományok;
- szakmai ismeretek (40 kredit): nemzetbiztonsági szakmai és speciális ismeretek, szakági
jogi ismeretek, idegen titkosszolgálati ismeretek, rendvédelmi ismeretek.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
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KATONAI VEZETŐI MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. Mesterképzési szak megnevezése: katonai vezetői (Military Leadership)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség
oklevélben szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles katonai vezető
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Military Leader
3. Képzési terület: közigazgatási, rendészeti és katonai
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a katonai vezetői alapképzési
szak, a főiskolai szintű katonai vezetői szak.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban
számításba vehető alapképzési szakok: a katonai gazdálkodási, a had- és
biztonságtechnikai mérnöki.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: azok a
legalább alapfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit
megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási
intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 2 félév.
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit.
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 10-20 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 14-22 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz, illetve szakirányhoz rendelhető kreditek száma a
diplomával együtt: 18-36 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 3 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditek száma: 10 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%.
7. A mesterszak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A Magyar Honvédség számára olyan katonai vezetők (főtisztek) képzése, akik az elsajátított
korszerű hadtudományi, vezetés és szervezéstudományi, társadalomtudományi,
természettudományi, műszaki tudományi, elméleti és gyakorlati módszertani ismereteik,
szakmai képességeik, továbbá legalább egy idegen nyelv (elsősorban angol) ismerete
birtokában képesek - békében és minősített időszakban egyaránt - a rájuk bízott katonai
szervezetet (törzset) vezetni, katonai szakmai feladataikat maradéktalanul megoldani.
Magyarország nemzeti érdekeinek képviselete során képesek nemzetközi törzsekben
(NATO, EU, ENSZ, EBESZ, stb.) törzstiszti és egyéb vezetői beosztásokban tevékenykedni.
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a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a vonatkozó társadalomtudományi, valamint a hadtudományi elméleti és gyakorlati
szakismereteket;
- az általános és katonai szakterületen alkalmazható vezetéselméleti és alkalmazott
pszichológiai ismereteket;
- az államigazgatási-, nemzetközi jogi és hadijogi szabályokat;
- a kutatáshoz és/vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható
problémamegoldó technikákat;
- az alapvető biztonságpolitikai ismereteket (NATO, EU, ENSZ, EBESZ, Afrikai Unió és egyéb
nemzetközi szervezetek ismerete);
- a szakterület információs és média ismereteit;
- interkulturális ismeretek körében más kultúrkörök társadalmi, vallási, ideológiai
felépítését, gondolkodásmódját;
- a globális társadalmi és gazdasági folyamatokat;
- az összhaderőnemi műveletek elméleti és gyakorlati problémáit tudományos igényű
elemzések és megoldási alternatívák kidolgozásának módszereit;
- az összhaderőnemi műveletekben részt vevő magasabb-egységek, hadműveleti
magasabb-egységek tevékenységének tervezési, szervezési és irányítási kérdéseit;
- a különböző szintű harcászati szimulációs rendszerek működési feltételeit, valamint az
alárendeltek tevékenységének a begyakorláshoz szükséges előkészítési, tervezési, eljárási
módszereket;
- az összhaderőnemi műveletek, illetve saját tevékenységük joganyagát;
- a vezetett részleg (törzs) munkájának, tevékenységének, működési problémáinak
tudományos igényű elemzési módszereit, a vezetett szervezet munkarendjének
korszerűsítésére, új munkamódszerek, eljárások kidolgozására vonatkozó lehetőségeket;
- a nemzetközi szervezetek (NATO, EU, ENSZ, EBESZ) döntéshozatali, döntés-előkészítési
folyamatait, a katonadiplomácia alapvető rendszerét.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- széleskörű általános műveltség és társadalomtudományi ismeretek alapján eligazodásra a
nemzetközi, a társadalmi és politikai eseményekben és jelenségekben;
- a honvédség, illetve saját tevékenységük törvényi és jogi alapjainak átfogó megértésére;
- a vezetéselméleti ismeretek és kreatív technika alkalmazására;
- vezetői ismereteik, jártasságuk, valamint szakmai tudásuk birtokában a rájuk bízott
szervezet tevékenységeinek megtervezésére, megszervezésére és folyamatos vezetésére, a
szervezet tevékenységében való hatékony részvételre;
- konkrét helyzetben a helyi célok és teendők körültekintő meghatározására, a végrehajtás
feltételeinek biztosításának figyelembevételével;
- küldetésorientált vezetés megvalósítására;
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- az alárendeltek tevékenységeinek, feladatainak megalapozott, előrelátó és a
gyakorlatban végrehajtható meghatározására, a végrehajtás koordinálására, célirányos
ellenőrzésére;
- a megszerzett korszerű hadműveletei-harcászati ismeretek birtokában a kialakult helyzet
elemzésére, döntések előkészítésére és meghozatalára;
- katonai feladatok végrehajtása érdekében érdemi együttműködés megvalósítására a
fegyveres testületek, a polgári szervek vezetőivel (képviselőivel);
- technikai ismereteik alapján a haditechnikai eszközök korszerűségének, harcászati
alkalmazásuk lehetőségeinek, korlátainak megítélésére;
- a hivatásos tiszt számára előírt fizikai edzettség és állóképesség követelményeinek
folyamatos teljesítésére;
- nemzetközi műveletek, illetve harctéri körülmények között az együttműködésre, annak
tervezésére, megszervezésére és fenntartására a napi munka során;
- összfegyvernemi, (össz)haderőnemi műveleti gyakorlatok tervezésére, levezetésére;
- hadműveleti művészet alapvetéseinek gyakorlatban történő alkalmazására;
- a megszerzett korszerű hadműveleti, harcászati ismereteik birtokában a kialakult helyzet
elemzésére, a harcászati hadműveleti döntések előkészítésére, meghozatalára
összhaderőnemi háborús és nem háborús katonai műveletek során;
- törzstájékoztatók, eligazítások anyagainak elkészítésére, azok irányítására, levezetésére, a
tervező-kidolgozó munka irányítására;
- vezetői ismereteik, jártasságuk, valamint szakmai tudásuk birtokában az összhaderőnemi
műveletekben résztvevő haderőnemek harcászati alegységei, egységei, valamint az
alkalmi harci kötelékek tevékenységének megtervezésére, megszervezésére és folyamatos
irányítására;
- az alárendeltek feladatainak megalapozott, előrelátó és a gyakorlatban végrehajtható
meghatározására, a végrehajtás koordinálására, a végrehajtók segítésére, valamint
hatékony ellenőrzés végrehajtására;
- a feladatok végrehajtása érdekében az együttműködés megszervezésére és folyamatos
fenntartására összhaderőnemi háborús és nem háborús műveletek során;
- vezetett katonai szervezetek munkarendjének korszerűsítésére, racionalizálására.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
általános elvárások:
- a honvédség (a honvédelmi feladatok) iránti elkötelezettség,
- széles látókör, általános műveltség,
- alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre,
- problémafelismerő és megoldó készség,
- jó stressztűrő képesség,
- egészséges életmód, kitűnő fizikai állóképesség;
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személyes adottságok:
- kreativitás, rugalmasság, autonómia,
- intuíció, módszeresség és alaposság,
- tanulási készség és jó memória,
- információ feldolgozási képesség,
- igény a minőségi munkára,
- igény a vezetői, szakmai és emberi fejlődésre;
- alkalmazkodóképesség, csapatszellem, kompromisszumkészség,
- a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,
- kezdeményezés, döntéshozatali képesség és személyes felelősségvállalás.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: 10-20 kredit
filozófia és kultúrtörténet, etika, politikaelmélet jogtudományi ismeretek, NATO, EU
tanulmányok, államigazgatási ismeretek, katonai szociológia, vezetéspszichológia elmélet
és tréning, biztonságpolitika, vezetés- és szervezéselmélet.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 14–22 kredit
hadművészet története, hadtudományi ismeretek, közgazdaságtan, katonaföldrajz, katonai
térképészet és geoinformatika, logisztika, védelmi tervezés, haditechnika, katonai
műveletek elmélete és gyakorlata, információs műveletek.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 28-46 kredit
differenciált szakmai ismeretek: 18-36 kredit
ősszhaderőnemi műveletek elmélete és gyakorlata, hadászat, összhaderőnemi
hadművelet-elmélet, harcászat, katonai metodika, gyakorlati hadműveleti-harcászati
felkészítés, katonai vezetéselmélet és gyakorlat;
diplomamunka: 10 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartamát a felsőoktatási intézmény tanterve határozza meg.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből STANAG 6001. 2.2.2.2. katonai szakmai
nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
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11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 20 kredit a korábbi
tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
- alapozó ismeretek: (8 kredit): katonaföldrajzi ismeretek, információs műveletek; vezetésés szervezéselmélet ismeretkörei; katonapszichológia, katonapedagógia;
- szakmai ismeretek (12 kredit): hadtudományi alapismeretek, harcászat szakmai ismeretek,
katonai műveletek alapjai ismeretek, haditechnika.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 8
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított egy féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
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KATONAI MŰVELETI LOGISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: katonai műveleti logisztika (Logistics of Military
Operations)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség
oklevélben szereplő megjelölése
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles összhaderőnemi logisztikai vezető
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Joint Logistics Leader
3. Képzési terület: közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. A teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a katonai logisztika alapképzési
szak.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban
számításba vehető alapképzési szakok: a had- és biztonságtechnikai mérnöki, a katonai
gazdálkodási, a katonai vezetői és a katonai üzemeltetés alapképzési szakok
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok
az alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX.
törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit
megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási
intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 2 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 8-10 kredit
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 15-20 kredit
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 20-27 kredit
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális száma: 3 kredit
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditek száma: 10 kredit
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya az intézményi tanterv szerint legalább 30 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan okleveles összhaderőnemi logisztikai vezetők felkészítése a Magyar
Honvédség részére, akik szilárd közszolgálati, hadtörténelmi, harcászati és hadműveleti
ismeretek birtokában, a hazai és a nemzetközi katonai logisztikai elmélet és gyakorlat
elemzésével, a katonai vezetői ismeretek hadműveleti szintre emelésével képesek
szakalegységek és egységek vezetésére, törzskari szervező és döntés előkészítő, valamint
vezetői feladatok ellátására nemzeti és több nemzeti csoportosításban egyaránt.
Felkészültek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.
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a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a hadműveletek és hadtörténelem elméletét, törvényszerűségeit;
- a hadművelet logisztikai támogatásának és vezetésének elméleti és gyakorlati kérdéseit;
- a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható
problémamegoldó technikákat;
- a globális társadalmi és gazdasági folyamatokat;
- a hazai és külföldi civil és katonai logisztikai rendszerek elemzésének, irányításának,
ellenőrzésének és működtetésének módszereit.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- alegységek, egységek vezetésére, törzskari együttműködésre hazai és nemzetközi
törzsekben egyaránt;
- szövetségi rendszerben a katonai középvezetők (törzsek) részére előírt feltételeknek
megfelelni, feladataikat e rendszer keretei között ellátni;
- logisztikai alegységek és egységek vezetésére;
- harcászati és hadműveleti törzsekben törzskari feladatok ellátására, logisztikai döntések
előkészítésére, a szaktisztek munkájának koordinálására;
- a védelmi szférában és a kapcsolódó államigazgatási és katasztrófavédelmi területen a
logisztikai feladatok tervezésére, szervezésére és irányítására;
- többnemzeti logisztikai szervezetek vezetésére;
- a logisztikai támogatás vezetésére a vezetési dokumentumok, okmányok kidolgozására, a
logisztikai támogató szervezetek feladatának meghatározására, irányítására békében és
békétől eltérő időszakban egyaránt;
- az anyagellátási, fenntartási és közlekedésszervezési feladatok vezetésére minősített
időszakban honi területen és többnemzeti kötelékekben műveleti területen;
- hazai és nemzetközi fórumokon a magyar katonai logisztikai támogató rendszer
megfelelő szintű képviseletére;
- olyan innovatív képességek birtoklására, amelyek lehetővé teszik, hogy a feladatokat
tudományos igénnyel kezeljék;
- a haderőnemi és béketámogatói műveleti követelmények változása logisztikai
aspektusainak megfogalmazására, és a logisztikai rendszerbe történő rendszerszemléletű
integrálásuk lehetőségeinek kidolgozására;
- át- és továbbképzés után a közszolgálati feladatok ellátására;
a
haderőfejlesztés
haderőnemi
koncepciói
által
meghatározott
képességkövetelményekhez igazodva a szakirányú technikai és strukturális biztosításitámogatási rendszer tervezési, szervezési és végrehajtási feladataiban a vonatkozó
mértékben és szinteken részt venni.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges adottságok és készségek
- vezetői és együttműködési készség;
- kreativitás, rugalmasság, autonómia;
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- problémafelismerő és megoldó készség;
- intuíció és módszeresség;
- tanulási készség és jó memória;
- széles műveltség;
- információ feldolgozási képesség;
- környezettel szembeni érzékenység;
- elkötelezettség és igény a minőségi munkára;
- a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás, önművelés készsége;
- kezdeményezés, személyes felelősségvállalás és gyakorlás, döntéshozatal.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: 8-10 kredit
közgazdaságtan-katonai gazdaságtan, katonai műszaki ismeretek, biztonságpolitika,
honvédelmi jog, döntéspszichológia, katonai műveletek szociológiája, katonai
kommunikáció elmélete és gyakorlata.
8.2. Szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 15-20 kredit
hadtudományi és hadelméleti ismeretek, katonai műveletek elmélete és gyakorlata,
honvédelmi igazgatás, szárazföldi erők műveletei, légierő műveletei, védelemgazdaságtan,
döntéselőkészítő módszerek, katonai logisztikai folyamatok.
8.3. Differenciált szakmai ismeretek: 30-37 kredit
kötelezően választható ismeretkörei: 20-27 kredit
logisztikai informatika, logisztikai törzsszolgálat és nemzetközi gyakorlat, szárazföldi- és
légi erő műveleteinek logisztikai támogatása, nem háborús műveletek logisztikai
támogatása, összhaderőnemi ellátási lánc, technológiai fejlődés és katonai logisztika,
esettanulmányok a katonai logisztikában
diplomamunka: 10 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartama legalább két hét, amelyet a felsőoktatási intézmény
tanterve határoz meg.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert legalább középfokú
(B2) komplex katonai szaknyelvi, vagy azzal egyenértékű legalább STANAG 6001 2.2.2.2.
nyelvvizsga szükséges.
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11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben
meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen legalább 30 kredit a korábbi
tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
– alapozó ismeretek: (12 kredit): közszolgálati ismeretek, katonai alapozó ismeretek,
természettudományi és társadalomtudományi alapismeretek.
– szakmai ismeretek (18 kredit): békefenntartói alapismeretek, logisztikai alapismeretek,
logisztikai támogatás, katonai szervezetek vezetése, katonai gazdálkodási alapismeretek,
katonai közlekedési alapismeretek, műszaki alapismeretek, logisztikai szaktechnikai
eszközök, katonai pénzügyek, haditechnikai ismeretek. A mesterképzésbe való felvétel
feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 24 kredittel rendelkezzen a hallgató. A
hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a
felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és
vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
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KATONAI ÜZEMELTETÉS MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: katonai üzemeltetés (Military Maintenance)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség
oklevélben szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles katonai üzemeltető
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Maintenance (Technical) Manager
3. Képzési terület: közigazgatási, rendészeti és katonai
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. A teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a katonai üzemeltetés
alapképzési szak.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban
számításba vehető alapképzési szakok: a katonai vezetői, a katonai gazdálkodási, had- és
biztonságtechnikai mérnöki és a katonai logisztika.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: azok a
legalább alapfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a
kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási
intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 2 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 22-38 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 22-30 kredit;
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális száma: 3 kredit;
6.4. A diplomamunkához rendelt kreditek száma: 6 kredit;
6.5. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 20 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja hivatásos állományú tisztek, katonai vezető szakemberek képzése, akik az
elsajátított
korszerű
hadtudományi,
vezetésés
szervezéstudományi,
társadalomtudományi, természettudományi, műszaki tudományi elméleti és gyakorlati
módszertani ismereteik, szakmai képességeik, továbbá az angol nyelv magas szintű
ismerete birtokában, békében és háborúban egyaránt képesek szakterületüket magas
szinten művelni, a rájuk bízott katonai szervezeteket vezetni, a katonai-szakmai
feladataikat maradéktalanul megoldani, beosztásukból eredő kötelmeiket ellátni.
Szakképzettségüknek megfelelően képesek békeidőszakban alegység, egység,
parancsnoki, a különböző katonai szervezeteknél szakterület vezetői vagy szaktiszti
beosztásokban, valamint a béketámogató és háborús műveletek során az alkalmazott
haditechnikai rendszerek üzemeltetéséhez és üzemfenntartásához kapcsolódó gyakorlati
tevékenységek tervezésére, szervezésére és irányítására. A végzett hivatásos állományú
tisztek megfelelnek a NATO-ban a katonai vezetők részére előírt feltételeknek, és képesek
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feladataikat e rendszer keretei között is kiváló minőségben ellátni, valamint felkészültek
tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.
a) A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek
- társadalomtudományi ismeretek;
- a szakmához kötődő elméleti, és gyakorlati ismeretek;
- rendszerszervezési ismeretek;
- katonai vezetői ismeretek;
- hadműveleti/harcászati katonai szakmai ismeretek;
- hadtudományi elméleti és gyakorlati szakismeretek;
- általános és katonai szakterületen alkalmazható vezetéselméleti ismeretek;
- államigazgatási ismeretek;
- hazai és nemzetközi közjogi, és hadijogi ismeretek;
- a kutatáshoz és a tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható
problémamegoldó technikák, kutatás módszertani ismeretek;
- a NATO és az EU szervezési, vezetési filozófiái;
- a globális társadalmi, politikai és gazdasági folyamatok;
- az egyenlő esélyű hozzáférés elve és alkalmazásának módszere.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- széleskörű általános műveltség és társadalomtudományi ismeretek alapján eligazodásra a
nemzetközi, a társadalmi és a politikai eseményekben;
- komplex katonai műszaki rendszerek és azok alrendszerei működésének magasabb
szintű, átfogó tervezésére, szervezésére és irányítására;
- helyesen értelmezni a modern hadsereg funkcióit, helyét és szerepét a demokratikus
társadalmakban;
- a modern hadsereg magyar és európai értékeinek, hagyományainak képviseletére és
tiszteletére;
- a katonai szövetségi rendszerben a számukra előírt feltételeknek és feladatoknak
megfelelni;
- érvényt szerezni a hadviselés nemzetközi egyezményekben rögzített szabályainak a hazai,
nemzetközi és a szövetségi műveletekben;
- a hivatásos tiszt számára előírt fizikai edzettségi és állóképességi követelmények
folyamatos teljesítésére;
- rendszeresített műszaki-technikai és haditechnikai eszközök üzemeltetésének, valamint
üzemfenntartásának tervezésére, szervezésére és irányítására;
- komplex haditechnikai híradó, informatikai és információvédelmi rendszerek
üzemeltetésének, valamint üzemfenntartásának tervezésére, szervezésére és irányítására;
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- az erők megóvásával kapcsolatos feladatok (erők védelme, kockázatelemzés, egyszerűbb
és bonyolultabb védelmi tervek összeállítása) rendszerszemléletű tervezésére,
szervezésére és irányítására;
- környezettudatos katonai-szakmai tevékenység végzésére;
- munkavédelmi feladatok megoldására;
- az információvédelem és rejtjeltevékenység megismerésére és alkalmazására;
- modern vezetési módszerek és eszközök alkalmazására;
- az összhaderőnemi műveletek, illetve saját tevékenységük törvényi, jogi alapjainak
megértésére;
- korszerű hadműveleti-, és harcászati ismereteik birtokában a kialakult helyzet elemzésére;
- a harcászati-hadműveleti döntések előkészítésére, meghozatalára összhaderőnemi
háborús és nem háborús katonai műveletek során;
- vezetői ismereteik, jártasságuk, valamint szakmai tudásuk birtokában a rájuk bízott
szervezet tevékenységeinek megtervezésére, megszervezésére és folyamatos irányítására,
a szervezet tevékenységében való hatékony részvételre;
- az irányított szervezet munkájának (tevékenységének), gyakorlati problémáinak
elemzésére, megoldására, a szervezet munkájának korszerűsítésére;
- az alárendeltek tevékenységeinek, feladatainak megalapozott, előrelátó és a
gyakorlatban végrehajtható meghatározására, a végrehajtás koordinálására, hatékony
ellenőrzésére;
- katonai feladatok végrehajtása érdekében érdemi együttműködésre a fegyveres
testületek és más polgári szervek vezetőivel vagy képviselőivel;
- a feladatok végrehajtása érdekében az együttműködés megszervezésére és folyamatos
fenntartására összhaderőnemi háborús és nem háborús műveletek során;
- az egyenlő esélyű hozzáférés elvének alkalmazására;
továbbá a választott modulnak megfelelően:
- a légi és földi üzemben tartással kapcsolatos műszaki problémák felismerésére,
analizálására, azok megoldásához műszaki és repülésbiztonsági szempontból helyes
döntések meghozatalára;
- a repülőműszaki rendszerek üzemben tartásának megszervezésére, irányítására úgy
békeidőben, mint háborús tevékenységek során;
- az állami célú és a műveleti repülések nemzeti, nemzetközi és szövetségesi eljárások
szerinti irányítására és végrehajtására, valamint az irányítói eszközök megbízható és
hatékony alkalmazására; célravezetési és légi szállítási feladatok előkészítésére és
irányítására;
- elektronikai hadviselési eszközök, rendszerek üzemeltetésére és harci alkalmazására hazai
és a NATO előírásai és eljárásai alapján;
- az információs műveletekben alkalmazható eszközök, eljárások és képességek
alkalmazására, az összehangolt információs műveletek megtervezésére, megszervezésére;
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- a hazai, NATO és európai uniós információvédelmi szabályainak és eljárásainak
alkalmazására és fejlesztésére;
- a rendszeresített híradó, informatikai, vezetési, vezetésirányítási (C2), információvédelmi
eszközök, hálózatok és rendszerek hazai, NATO és az európai uniós előírásoknak megfelelő
tervezésére, irányítására és továbbfejlesztésére.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges adottságok és készségek:
- kreativitás, rugalmasság, autonómia;
- problémafelismerő készség és problémamegoldó képesség;
- intuíció és módszeresség;
- tanulási készség és jó memória;
- széleskörű műveltség;
- belső igényesség;
- magas szintű stressztűrő képesség;
- információfeldolgozási képesség;
- környezettel szembeni érzékenység;
- elkötelezettség és igény a minőségi munkára;
- a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás;
- kezdeményezés, személyes felelősségvállalás, döntéshozatal;
- alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat
után vezetői feladatok ellátására.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: 22-38 kredit
természettudományi alapozó ismeretek:4-8 kredit
alkalmazott matematika, alkalmazott informatika;
gazdasági és humán ismeretek: 6-10 kredit
minőségbiztosítás, gazdálkodási és logisztikai ismeretek;
katonai ismeretek:12-20 kredit
katonai vezető ismeretek, konfliktuskezelés;.
8.2. Szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 22-30 kredit
katonai műszaki rendszerek üzemeltetése, információs műveletek, szakharcászat.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 4-8 kredit
differenciált szakmai ismeretek: 4-8 kredit
diplomamunka: 6 kredit.
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9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat csapat gyakorlat, amelynek időtartama a képzés alatt 2 hét. Az
intézményen kívül teljesítendő szakmai gyakorlat kritérium-feltétel. A szakmai gyakorlat
külső szakmai gyakorló helyen, intézményben vagy erre alkalmas szervezetnél, intézményi
gyakorlóhelyen teljesítendő.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből STANAG 6001. 2.2.2.2. nyelvvizsga
szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 30 kredit a korábbi
tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
- alapozó ismeretek, legalább 15 kredit: matematika, villamosságtan, irányítástechnika,
szabályozástechnika, közgazdaságtan, logisztika, katonai vezetői ismeretek, üzemeltetés
elmélet, jogi ismeretek,
- szakmai ismeretek legalább 15 kredit: hadtudományi alapismeretek, harcászat szakmai
ismeretek, katonai műveletek alapjai ismeretek, haditechnikai ismeretek, híradó ismeretek,
informatikai ismeretek.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 24
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
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RENDÉSZETI VEZETŐ MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: rendészeti vezető (Law Enforcement
Management)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség
oklevélben szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles rendészeti vezető
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Law Enforcement Manager
3. Képzési terület: közigazgatási, rendészeti és katonai
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a büntetés-végrehajtási, a
bűnügyi, a gazdaságvédelmi, a határrendészeti, a katasztrófavédelmi, a
közlekedésrendészeti, a közrendvédelmi, a pénzügynyomozói és a vámigazgatási,
közbiztonsági, állambiztonsági, vámnyomozói főiskolai szintű szakok, valamint a bűnügyi
igazgatási és a rendészeti igazgatási alapképzési szakok.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban
számításba vehető alapképzési szakok: igazgatásszervezői, igazságügyi igazgatási,
munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási, nemzetközi igazgatási, határrendészeti és
védelmi vezetői.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok
az alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX.
törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit
megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási
intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 25-30 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyagához rendelhető kreditek száma: 57-65 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma a diplomamunkával
együtt: 20-24 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 12 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: legalább 40 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan rendészeti szakemberek képzése, akik a tanulmányaik során
elsajátított szakmai ismereteik birtokában képesek közép- és felsővezetői munkakörök
ellátására az igazságügyi, az önkormányzati és pénzügyi ágazat, a büntetés-végrehajtás, a
rendőrség, a katasztrófavédelem, valamint a vám- és pénzügyőrség, a polgári
nemzetbiztonsági szolgálatok és a civil biztonság területén. A végzettek alkalmasak a
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rendészeti vezetői feladatok hatékony megoldására nemzetközi együttműködési keretben
is, továbbá tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.
a) A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek:
- biztonságpolitikai, rendészeti és rendészeti igazgatási, nemzetbiztonsági, nemzetközi
rendészeti együttműködési, rendészeti technikai ismeretek,
- vezetési és szervezéselméleti, pszichológiai
gazdálkodási, minőségbiztosítási ismeretek,

és

pedagógiai,

humánerőforrás-

- gazdálkodási és logisztikai ismeretek,
- rendészettudományi, nemzetközi összehasonlító rendészeti és kriminalisztika ismeretek,
- integrált társadalomtudományi, kommunikációs, statisztikai, tudományos kutatásmódszertani, problémamegoldó technikai és szaknyelvi ismeretek,
- munkajogi, közigazgatási jogi, pénzügyi jogi, a nemzetközi bűnügyi és rendészeti szervek
együttműködésére vonatkozó jogi ismeretek,
- a rendészet szervezeti feladat- és hatásköri rendszere, jogi szabályozása, államiközigazgatási kontextusa, társadalmi beágyazottsága, a rendészeti tevékenység kontrollmechanizmusa, a rendészet közösségi modellje,
- alkalmazói szintű ismeretek a számítógépes kommunikációban;
b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- döntéshozó és döntés-előkészítő feladatok ellátására,
- informatikai és elektronikus kommunikációs rendszerek alkalmazására,
- nemzetközi vonatkozású ügyek intézésére,
- döntési javaslatok kidolgozásához szükséges problémaelemzésre és megoldáselemzésre,
- konfliktushelyzetek kezelésére, eredményes tárgyalási technikák alkalmazásra,
- irányítói és végrehajtói feladatkörök ellátására,
- a belügyi, a pénzügyi és az igazságügyi ágazat, valamint az ezekhez tartozó rendészeti
testületek, továbbá polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a civil biztonsági szféra körében
rendészeti beosztásokban közép- és felső szintű vezetői feladatok ellátására,
- a rendészet területén a szakmai követelményeknek leginkább megfelelő menedzser
szemléletű vezetési és irányítási eszközök használatára, ideértve a korszerű vezetési
technikákat és szervezési megoldásokat,
- a rendészet területén érvényesülő nemzetközi tendenciák ismeretében rendészeti
együttműködésre;
c) a szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- kreativitás, rugalmasság,
- jó kommunikációs és együttműködési attitűd,
- problémafelismerő és megoldó készség, határozottság,
- intuíció és módszeresség,
- információ feldolgozási képesség,
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- környezettel szembeni érzékenység,
- elkötelezettség és igény a minőségi munkára,
- az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges pozitív hozzáállás,
- kezdeményezés, személyes felelősségvállalás,
- alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat
után vezetői feladatok ellátására.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: 25-30 kredit
informatikai, logisztikai, rendészettudományi
biztonságpolitika, minőségbiztosítás.

és

nemzetbiztonsági

alapismeretek,

8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 57-65 kredit
rendészeti és rendészeti igazgatási, rendészeti technikai ismeretek, munkajog,
közigazgatási jog, pénzügyi jog, nemzetközi bűnügyi együttműködés, a rendészeti szervek
működésének jogi alapjai, vezetés- és szervezéselmélet, rendészeti tevékenységek
vezetése, rendészeti pszichológiai és pedagógiai ismeretek.
8.3. Differenciált szakmai ismeretek: 20-24 kredit
a rendészeti szervek gazdálkodása, nemzetközi rendészeti együttműködése, rendészeti
szervek időszerű feladatai; rendészeti szervek időszerű feladatai és felsőszintű irányítása;
diplomamunka: 12 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
Négy hetes szakmai gyakorlat követelményeinek teljesítése.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unióban hivatalos nyelvek egyikéből vagy
ukrán, szerb-horvát, beás, lovári, orosz, illetve kínai nyelvből államilag elismert, legalább
középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány
vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási
törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a
korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: társadalomtudományi ismeretek,
jogtudományi ismeretek, általános igazgatási ismeretek, szakigazgatási ismeretek,
pénzügyi-közgazdasági ismeretek, közszolgálati és munkajogi ismeretek, közgazdasági
menedzsment ismeretek, EU ismeretek.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 50
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
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Határozatok

A köztársasági elnök 39/2016. (II. 15.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
27. § (3) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének a fenntartóval egyetértésben tett javaslatára –
Dr. Michael Anderheident 2016. február 15. napjával egyetemi tanárrá kinevezem.
Budapest, 2016. január 20.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2016. január 27.
		

Balog Zoltán s. k.,

		

emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/00587-2/2016.
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A köztársasági elnök 40/2016. (II. 15.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
27. § (3) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének javaslatára – Dr. Király Botond Gergelyt
2016. február 10. napjával egyetemi tanárrá kinevezem.
Budapest, 2016. január 20.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2016. január 27.
		

Balog Zoltán s. k.,

		

emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/00588-2/2016.
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A Kormány 1034/2016. (II. 9.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében a kulturális intézmények működtetése érdekében Pécs Megyei Jogú
Város részére történő többlettámogatás biztosításáról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által ellátott kulturális feladatokhoz, elsősorban
a Zsolnay Kulturális Negyed, a Kodály Központ és a Pannon Filharmonikusok működéséhez további támogatást
biztosítson;
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a belügyminisztert, hogy az 1. pontban foglaltak érvényesítése érdekében
készítsenek előterjesztést az emberi erőforrások minisztere bevonásával a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
által ellátott, az 1. pont szerinti feladatok 2016. évi többlettámogatásának biztosítására 1170 millió forint összegben;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2016. február 15.
3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által ellátott kulturális
feladatok finanszírozásában 2016. évtől megvalósuló kiszámítható állami és önkormányzati szerepvállalás
rögzítése érdekében – a nemzetgazdasági miniszter egyetértése mellett – kössön 10 évre szóló együttműködési
megállapodást Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2016. április 30.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1035/2016. (II. 9.) Korm. határozata
a Modern Városok Program részeként megvalósuló Pécsi Tudományegyetem idegen nyelvű képzései
bővítéséhez kapcsolódó kapacitás fejlesztéséhez, valamint a kutatási-fejlesztési potenciáljának
fejlesztéséhez szükséges források biztosításáról
A Kormány
1. egyetért a Pécsi Tudományegyetem idegen nyelvű képzések bővítését célzó kapacitásfejlesztési tervének
megvalósításához szükséges beruházás (a továbbiakban: Beruházás) állami támogatásával;
2. egyetért azzal, hogy a Beruházás építtetője a Pécsi Tudományegyetem;
3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Beruházás megvalósítása érdekében – az emberi erőforrások
minisztere és a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – gondoskodjon a Beruházás megvalósításához
szükséges összesen 24 000 millió forint költségvetési forrásnak a biztosításáról és ütemezett rendelkezésre állásáról
az egyes költségvetési években a következő bontásban:
a)
a 2016. évben 4550 millió forint a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény
1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 5. Egyetem, főiskolák címen,
b)
a 2017. évben 12 300 millió forint,
c)
a 2018. évben 4750 millió forint,
d)
a 2019. évben 2400 millió forint;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
az a) alpont tekintetében a felmerülés ütemében,
a b)–d) alpont tekintetében az adott évi központi költségvetés tervezése során
4. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy pályázati források rendelkezésre állása esetén gondoskodjon
arról, hogy a Beruházás költségei a pályázatok terhére elszámolásra, és a 3. pontban biztosított források a központi
költségvetés javára visszatérítésre kerüljenek.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a pályázati források rendelkezésre állását követően
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A miniszterelnök 20/2016. (II. 15.) ME határozata
főiskolai tanárok kinevezéséről
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 27. § (3) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva
– az oktatásért felelős miniszter előterjesztésére –
dr. Varga Imre Kapisztránt
– 2016. február 1-jei hatállyal –, továbbá
dr. Bányai Emőke Adriennt és
dr. Méhes Balázs Istvánt
– 2016. február 10-ei hatállyal –, valamint
dr. Deák Adriennt és
Sáringerné dr. Szilárd Zsuzsannát
– 2016. február 25-ei hatállyal –
főiskolai tanárrá kinevezem.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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Közlemények

Álláspályázatok

Pályázati felhívás felsőoktatási intézmény vezetői, oktatói és egyéb álláshelyének betöltésére
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidőkkel, a pályázatokhoz kötelezően előírt
feltételekkel és a benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi
CCIV. 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.

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §
alapján pályázatot hirdet az ÓBUDAI EGYETEM (1034 Budapest, Bécsi út 96/B)
rektor (magasabb vezető) megbízásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2016. július 15-től 2019. július 14-éig szól.
A munkavégzés helye: Óbudai Egyetem, 1034 Budapest, Bécsi út 96/B.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a hatályos jogszabályok, valamint
az intézmény szervezeti és működési szabályzata alapján az intézmény irányításával összefüggő feladatok ellátása,
különösen:
– felelős a felsőoktatási intézmény vezetéséért, képzési és kutatási alaptevékenységének megfelelő működéséért,
– felelős a hazai és nemzetközi oktatási és kutatási kapcsolatokért, együttműködésért,
– felelős azért, hogy az intézmény képzési programja a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban
álljon,
– felelős az intézmény működési engedélyének módosításához, képzések indításához, a doktori iskola
nyilvántartásba vételéhez, a felsőoktatási felvételi eljáráshoz szükséges jogszabályban meghatározott
intézkedések kiadmányozásáért,
– gyakorolja az oktatói, kutatói, illetve tanári munkakörben foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat, továbbá
a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 25. § (3) bekezdése szerinti
megbízási jogviszonnyal kapcsolatos, a megbízót megillető jogosultságokat,
– a hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében kapcsolatot tart az érdek-képviseleti szervezetekkel, a hallgatói és
a doktorandusz önkormányzattal,
– képviseli az intézményt külső fórumokon, nemzetközi kapcsolataiban,
– irányítja az intézmény képzési, tudományos kutatási, tehetséggondozási tevékenységét,
– összehangolja az oktatási-kutatási és más szervezeti egységek munkáját,
– együttműködik a felsőoktatási intézmény működtetését végző kancellárral a hatékony szervezeti és működési
rend kialakításában és az intézmény gazdaságos működtetésében,
– a felsőoktatási intézmény első számú vezetőjeként felel az intézmény fejlesztésére és korszerűsítésére vonatkozó
koncepció kialakításáért, az erre irányuló munka szervezéséért és összefogásáért,
– koordinálja az intézmény oktatási, kutatási együttműködéseit más felsőoktatási intézményekkel, a felsőoktatás
országos szervezeteivel és testületeivel,
– kezdeményezésére a kancellárnak belső ellenőrzési vizsgálatot kell elrendelnie,
– az intézmény szervezeti és működési szabályzata által meghatározott további feladatok.
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Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szól 1992. évi
XXXIII. törvény, valamint az Nftv. 36. §-a ide vonatkozó rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– mesterfokozat (az Nftv. 112. § (7) bekezdése alapján azzal egyenértékű egyetemi szintű végzettség) és
szakképzettség,
– határozatlan időre szóló, teljes munkaidejű egyetemi tanári munkakörben történő alkalmazás szükséges,
– Nftv. szerinti tudományos fokozat,
– felsőoktatási intézményben szerzett vezetési, szervezési ismeretek és gyakorlat,
– legalább egy „C” típusú, középfokú, államilag elismert – középfokú (B2 szintű) általános nyelvi, komplex – vagy
azzal egyenértékű nyelvvizsga,
– büntetlen előélet, továbbá nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
amelyre a megbízási jogviszony irányul,
– az Nftv. alapján a magasabb vezetői megbízás a megadott időtartam teljes kitöltésével, a hatvanötödik életév
betöltéséig szólhat,
– a felsőoktatási intézménnyel teljes munkaidőre szóló közalkalmazotti jogviszony vagy a megbízással egyidejűleg
közalkalmazotti jogviszony létesítése.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– az egyetem törekvéseivel, célkitűzésével való azonosulás, gyakorlatorientált képzés melletti elkötelezettség,
– megfelelő kapcsolatrendszerrel rendelkezik az egyetem gazdasági-társadalmi környezetének meghatározó
szervezeteit illetően.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– tudományos fokozatának, szakmai és egyéb díjainak felsorolását, bemutatását,
– hazai és nemzetközi tudományos, illetőleg szakmai szervezetekben végzett munkáját,
– az intézmény vezetésével kapcsolatos terveit, azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit,
– szakmai, illetőleg oktatási, tudományos kutatási munkájának, eddigi vezetői tevékenységének részletes leírását,
– minden olyan információt és iratot, amelyet a pályázó fontosnak tart (nemzetközi szintű tudományos kutatói
tevékenység, hazai és nemzetközi szakmai, tudományos szervezetekben betöltött vezetői funkciók, nemzetközi
szinten is elismert publikációs tevékenység és idézettség).
A pályázathoz mellékelni kell:
– aláírt, részletes szakmai önéletrajzot,
– a végzettséget és szakképzettséget, tudományos fokozatot, egyetemi tanári kinevezést, idegennyelv-tudást
tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– a fontosabb publikációk, tudományos és művészeti alkotások, díjak jegyzékét,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és az intézmény
szervezeti és működési szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról szóló nyilatkozatát.
A megbízás betölthetőségének időpontja: a megbízás legkorábban 2016. július 15. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: a pályázatokat a www.kozigallas.gov.hu internetes oldalon, 2016. március 14-én
történt megjelentést követően 2016. április 14-éig kell benyújtani.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Gáti József intézményfejlesztési főigazgató nyújt,
a +36 (1) 666-5604-es telefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton: az Emberi Erőforrások Minisztériuma Felsőoktatásért Felelős Államtitkársága címére (1055 Budapest,
Szalay u. 10–14.) kell benyújtani zárt borítékban, vagy
– személyesen: az Emberi Erőforrások Minisztériuma Felsőoktatásért Felelős Államtitkársága címére (1055
Budapest, Szalay u. 10–14.) kell benyújtani zárt borítékban.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: az Nftv. 12. § (3) bekezdésének d) pontjában foglaltak szerint, valamint a 37. §
(4) bekezdésében foglaltak alapján a rektori megbízásra benyújtott valamennyi, a pályázati feltételeknek megfelelt
pályázatot a szenátus véleményezi és valamennyi tagja többségének szavazatával dönt a rektorjelölt személyéről.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 27.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A szabályszerűen összeállított pályázatot összefűzve, egy eredeti és egy másolati példányban postai úton vagy
személyesen az Emberi Erőforrások Minisztériuma Felsőoktatásért Felelős Államtitkársága címére (1055 Budapest,
Szalay u. 10–14.) kell benyújtani zárt borítékban. A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat az Óbudai Egyetem rektori
magasabb vezető megbízatására.” A pályázati feltételek megléte a megadott pályázási határidőig benyújtott összes
dokumentum alapján fogadható el.

		

Balog Zoltán s. k.,

		

emberi erőforrások minisztere

***

Az EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a
alapján pályázatot hirdet az ÁLLATORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM (1078 Budapest, István utca 2.)
kancellár (magasabb vezető) megbízás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre 2016. július 1-jétől 2019. június 30-ig szól.
A munkavégzés helye: Pest megye, 1078 Budapest, István utca 2.
A megbízáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
a) Felel a felsőoktatási intézmény gazdasági, pénzügyi, kontrolling, belső ellenőrzési, számviteli, munkaügyi,
jogi, igazgatási, informatikai tevékenységéért, az intézmény vagyongazdálkodásáért, ideértve a műszaki,
létesítményhasznosítási, üzemeltetési, logisztikai, szolgáltatási, beszerzési és közbeszerzési ügyeket is, irányítja
e területen a működést.
b) Felel a szükséges gazdálkodási, valamint az a) pontban meghatározott területek tekintetében a szükséges
intézkedések és javaslatok előkészítéséért, ennek keretében – a nem a konzisztórium hatáskörébe tartozó
kérdésekben – egyetértési jogot gyakorol a rektornak az intézmény gazdálkodását, szervezetét, működését
érintő gazdasági következménnyel járó döntései és intézkedései tekintetében, az egyetértés e döntések
érvényességének, illetve hatálybalépésének feltétele.
c) A felsőoktatási intézmény rendelkezésére álló forrásai felhasználásával gondoskodik annak feltételeiről, hogy
a felsőoktatási intézmény gazdálkodása az alapfeladatok ellátását biztosítsa.
d) Gyakorolja az intézmény részvételével működő gazdasági társaságokban és gazdálkodó szervezetekben
a tulajdonosi jogokat.
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e) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 13. § (2) bekezdésében
meghatározott kivétellel munkáltatói jogot gyakorol a felsőoktatási intézményben foglalkoztatott alkalmazottak
felett, gondoskodik a jogszabályoknak megfelelő pénzügyi-szakmai kompetencia biztosításáról.
f) Gondoskodik a gazdasági vezetői feladatok ellátásáról, megbízza a gazdasági vezetőt, visszavonja a gazdasági
vezető megbízását.
g) Feladatai ellátása során a rektor tekintetében fennálló együttműködési, tájékoztatási kötelezettségének köteles
eleget tenni.
h) Az Nftv. 75. § (4) bekezdés b) pontja szerint a fenntartó előzetes egyetértésével bízza meg a belső ellenőrzési
vezetőt és vonja vissza a vezetői megbízását.
i) Előkészíti a konzisztórium üléseit.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), valamint az Nftv. rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvőképesség, büntetlen előélet, továbbá nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás
hatálya alatt, amelyre a megbízási jogviszony irányul,
– felsőfokú végzettség (alapfokozat vagy mesterfokozat, illetve az Nftv. 112. § (6)–(7) bekezdése alapján azzal
egyenértékű főiskolai vagy egyetemi szintű végzettség),
– felsőoktatási intézményben, gazdasági társaságban, központi vagy területi közigazgatásban szerzett hároméves
vezetői gyakorlat,
– az Nftv. 37. § (6) bekezdése alapján a magasabb vezetői megbízás a megadott időtartam teljes kitöltésével,
a hatvanötödik életév betöltéséig szólhat,
– a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a felsőoktatási intézménnyel teljes munkaidőre
szóló közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe (ügyvivőszakértő) kinevezhető,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról nyilatkozat.
A pályázathoz mellékelni kell:
– a végzettséget igazoló okiratok hiteles másolatát,
– amennyiben rendelkezésre áll, a gazdaságtudományok képzési területen szerzett szakképzettséget igazoló
okirat hiteles másolatát,
– fényképpel ellátott, aláírt, részletes szakmai önéletrajzot,
– motivációs levelet (amely tartalmazza a pályázó értékelését az intézmény helyzetéről, továbbá az intézmény
irányítására, működtetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes elképzeléseket is),
– 2 db munkáltatói értékelést a pályázó korábbi, vezető állásban betöltött munkája vonatkozásában,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt vagy az erkölcsi bizonyítvány kikérését igazoló
dokumentumot,
– arról szóló nyilatkozatot, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
– arról szóló nyilatkozatot, hogy a pályázó a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja,
– arról szóló nyilatkozatot, hogy a pályázó személyével kapcsolatban az Nftv. és a Kjt. rendelkezései alapján
összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve, hogy összeférhetetlenség esetén a pályázó az összeférhetetlenséget
megszüntette,
– minden olyan iratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.
A megbízás betölthetőségének időpontja: a megbízás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: a www.kozigallas.gov.hu internetes oldalon 2016. március 24-én történő
megjelenést követően 2016. április 11.
A pályázati kiírás tekintetében kapcsolattartó: Emberi Erőforrások Minisztériuma, Lányiné Fekecs Angéla felsőoktatási
igazgatási és személyügyi referens, tel.: +36 (1) 795-4164.
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A pályázatok benyújtásának módja: a pályázatokat postai úton kell megküldeni vagy személyesen benyújtani
az alábbiak szerint:
– Postai úton: a szabályszerűen összeállított pályázatot összefűzve, egy eredeti és egy másolati példányban
az Emberi Erőforrások Minisztériuma Felsőoktatásért Felelős Államtitkársága címére (1055 Budapest, Szalay
u. 10–14.) kell benyújtani zárt borítékban.
– Személyesen: a szabályszerűen összeállított pályázatot összefűzve, egy eredeti és egy másolati példányban
az Emberi Erőforrások Minisztériuma Felsőoktatásért Felelős Államtitkársága címére (1055 Budapest, Szalay
u. 10–14.) kell benyújtani.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A kancellári megbízásra irányuló pályázat kiírásáról, a személyi javaslatok felterjesztéséről a miniszter gondoskodik.
A kancellár megbízására, a megbízás visszavonására a miniszterelnök jogosult.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A kancellár felett a munkáltatói jogokat a miniszter gyakorolja. A Kjt. 21/A. §-a alapján a magasabb vezetői
megbízási időtartam a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor kötelező 4 hónap próbaidőt is magában foglalja.
A pályázati feltételek megléte a megadott pályázási határidőig benyújtott összes dokumentum alapján fogadható el.
A kancellárral a rektor létesít ügyvivő-szakértő munkakörben foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt.
A kancellári megbízáshoz a hatósági erkölcsi bizonyítvány elengedhetetlenül szükséges.
A pályázatot postai úton vagy személyesen egy eredeti és egy másolati példányban az Emberi Erőforrások
Minisztériuma Felsőoktatásért Felelős Államtitkársága címére (1055 Budapest, Szalay u. 10–14.) kell benyújtani zárt
borítékban.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat az Állatorvostudományi Egyetem kancellár magasabb vezető megbízatására.”
A pályázati eljárás eredménytelenségét a fenntartó kimondhatja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 30.
*

Az EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a
alapján pályázatot hirdet az ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEM (3300 Eger, Eszterházy tér 1.)
kancellár (magasabb vezető) megbízás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre 2016. július 1-jétől 2019. június 30-ig szól.
A munkavégzés helye: Heves megye, 3300 Eger, Eszterházy tér 1.
A megbízáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
a) Felel a felsőoktatási intézmény gazdasági, pénzügyi, kontrolling, belső ellenőrzési, számviteli, munkaügyi,
jogi, igazgatási, informatikai tevékenységéért, az intézmény vagyongazdálkodásáért, ideértve a műszaki,
létesítményhasznosítási, üzemeltetési, logisztikai, szolgáltatási, beszerzési és közbeszerzési ügyeket is, irányítja
e területen a működést.
b) Felel a szükséges gazdálkodási, valamint az a) pontban meghatározott területek tekintetében a szükséges
intézkedések és javaslatok előkészítéséért, ennek keretében – a nem a konzisztórium hatáskörébe tartozó
kérdésekben – egyetértési jogot gyakorol a rektornak az intézmény gazdálkodását, szervezetét, működését
érintő gazdasági következménnyel járó döntései és intézkedései tekintetében, az egyetértés e döntések
érvényességének, illetve hatálybalépésének feltétele.
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c) A felsőoktatási intézmény rendelkezésére álló forrásai felhasználásával gondoskodik annak feltételeiről, hogy
a felsőoktatási intézmény gazdálkodása az alapfeladatok ellátását biztosítsa.
d) Gyakorolja az intézmény részvételével működő gazdasági társaságokban és gazdálkodó szervezetekben
a tulajdonosi jogokat.
e) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 13. § (2) bekezdésében
meghatározott kivétellel munkáltatói jogot gyakorol a felsőoktatási intézményben foglalkoztatott alkalmazottak
felett, gondoskodik a jogszabályoknak megfelelő pénzügyi-szakmai kompetencia biztosításáról.
f) Gondoskodik a gazdasági vezetői feladatok ellátásáról, megbízza a gazdasági vezetőt, visszavonja a gazdasági
vezető megbízását.
g) Feladatai ellátása során a rektor tekintetében fennálló együttműködési, tájékoztatási kötelezettségének köteles
eleget tenni.
h) Az Nftv. 75. § (4) bekezdés b) pontja szerint a fenntartó előzetes egyetértésével bízza meg a belső ellenőrzési
vezetőt és vonja vissza a vezetői megbízását.
i) Előkészíti a konzisztórium üléseit.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), valamint az Nftv. rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvőképesség, büntetlen előélet, továbbá nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás
hatálya alatt, amelyre a megbízási jogviszony irányul,
– felsőfokú végzettség (alapfokozat vagy mesterfokozat, illetve az Nftv. 112. § (6)–(7) bekezdése alapján azzal
egyenértékű főiskolai vagy egyetemi szintű végzettség),
– felsőoktatási intézményben, gazdasági társaságban, központi vagy területi közigazgatásban szerzett hároméves
vezetői gyakorlat,
– az Nftv. 37. § (6) bekezdése alapján a magasabb vezetői megbízás a megadott időtartam teljes kitöltésével,
a hatvanötödik életév betöltéséig szólhat,
– a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a felsőoktatási intézménnyel teljes munkaidőre
szóló közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe (ügyvivőszakértő) kinevezhető,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról nyilatkozat.
A pályázathoz mellékelni kell:
– a végzettséget igazoló okiratok hiteles másolatát,
– amennyiben rendelkezésre áll, a gazdaságtudományok képzési területen szerzett szakképzettséget igazoló
okirat hiteles másolatát,
– fényképpel ellátott, aláírt, részletes szakmai önéletrajzot,
– motivációs levelet (amely tartalmazza a pályázó értékelését az intézmény helyzetéről, továbbá az intézmény
irányítására, működtetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes elképzeléseket is),
– 2 db munkáltatói értékelést a pályázó korábbi, vezető állásban betöltött munkája vonatkozásában,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt vagy az erkölcsi bizonyítvány kikérését igazoló
dokumentumot,
– arról szóló nyilatkozatot, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
– arról szóló nyilatkozatot, hogy a pályázó a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja,
– arról szóló nyilatkozatot, hogy a pályázó személyével kapcsolatban az Nftv. és a Kjt. rendelkezései alapján
összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve, hogy összeférhetetlenség esetén a pályázó az összeférhetetlenséget
megszüntette,
– minden olyan iratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.
A megbízás betölthetőségének időpontja: a megbízás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: a www.kozigallas.gov.hu internetes oldalon 2016. március 24-én történő
megjelenést követően 2016. április 11.
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A pályázati kiírás tekintetében kapcsolattartó: Emberi Erőforrások Minisztériuma, Lányiné Fekecs Angéla felsőoktatási
igazgatási és személyügyi referens, tel.: +36 (1) 795-4164.
A pályázatok benyújtásának módja: a pályázatokat postai úton kell megküldeni vagy személyesen benyújtani
az alábbiak szerint:
– Postai úton: a szabályszerűen összeállított pályázatot összefűzve, egy eredeti és egy másolati példányban
az Emberi Erőforrások Minisztériuma Felsőoktatásért Felelős Államtitkársága címére (1055 Budapest, Szalay
u. 10–14.) kell benyújtani zárt borítékban.
– Személyesen: a szabályszerűen összeállított pályázatot összefűzve, egy eredeti és egy másolati példányban
az Emberi Erőforrások Minisztériuma Felsőoktatásért Felelős Államtitkársága címére (1055 Budapest, Szalay
u. 10–14.) kell benyújtani.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A kancellári megbízásra irányuló pályázat kiírásáról, a személyi javaslatok felterjesztéséről a miniszter gondoskodik.
A kancellár megbízására, a megbízás visszavonására a miniszterelnök jogosult.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A kancellár felett a munkáltatói jogokat a miniszter gyakorolja. A Kjt. 21/A. §-a alapján a magasabb vezetői
megbízási időtartam a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor kötelező 4 hónap próbaidőt is magában foglalja.
A pályázati feltételek megléte a megadott pályázási határidőig benyújtott összes dokumentum alapján fogadható el.
A kancellárral a rektor létesít ügyvivő-szakértő munkakörben foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt.
A kancellári megbízáshoz a hatósági erkölcsi bizonyítvány elengedhetetlenül szükséges.
A pályázatot postai úton vagy személyesen egy eredeti és egy másolati példányban az Emberi Erőforrások
Minisztériuma Felsőoktatásért Felelős Államtitkársága címére (1055 Budapest, Szalay u. 10–14.) kell benyújtani zárt
borítékban.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat az Eszterházy Károly Egyetem kancellár magasabb vezető megbízatására.”
A pályázati eljárás eredménytelenségét a fenntartó kimondhatja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 30.
*

Az EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a
alapján pályázatot hirdet a PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM (6000 Kecskemét, Izsáki u. 10.)
kancellár (magasabb vezető) megbízás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre 2016. július 1-jétől 2019. június 30-ig szól.
A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki u. 10.
A megbízáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
a) Felel a felsőoktatási intézmény gazdasági, pénzügyi, kontrolling, belső ellenőrzési, számviteli, munkaügyi,
jogi, igazgatási, informatikai tevékenységéért, az intézmény vagyongazdálkodásáért, ideértve a műszaki,
létesítményhasznosítási, üzemeltetési, logisztikai, szolgáltatási, beszerzési és közbeszerzési ügyeket is, irányítja
e területen a működést.
b) Felel a szükséges gazdálkodási, valamint az a) pontban meghatározott területek tekintetében a szükséges
intézkedések és javaslatok előkészítéséért, ennek keretében – a nem a konzisztórium hatáskörébe tartozó
kérdésekben – egyetértési jogot gyakorol a rektornak az intézmény gazdálkodását, szervezetét, működését
érintő gazdasági következménnyel járó döntései és intézkedései tekintetében, az egyetértés e döntések
érvényességének, illetve hatálybalépésének feltétele.
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c) A felsőoktatási intézmény rendelkezésére álló forrásai felhasználásával gondoskodik annak feltételeiről, hogy
a felsőoktatási intézmény gazdálkodása az alapfeladatok ellátását biztosítsa.
d) Gyakorolja az intézmény részvételével működő gazdasági társaságokban és gazdálkodó szervezetekben
a tulajdonosi jogokat.
e) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 13. § (2) bekezdésében
meghatározott kivétellel munkáltatói jogot gyakorol a felsőoktatási intézményben foglalkoztatott alkalmazottak
felett, gondoskodik a jogszabályoknak megfelelő pénzügyi-szakmai kompetencia biztosításáról.
f) Gondoskodik a gazdasági vezetői feladatok ellátásáról, megbízza a gazdasági vezetőt, visszavonja a gazdasági
vezető megbízását.
g) Feladatai ellátása során a rektor tekintetében fennálló együttműködési, tájékoztatási kötelezettségének köteles
eleget tenni.
h) Az Nftv. 75. § (4) bekezdés b) pontja szerint a fenntartó előzetes egyetértésével bízza meg a belső ellenőrzési
vezetőt és vonja vissza a vezetői megbízását.
i) Előkészíti a konzisztórium üléseit.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), valamint az Nftv. rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvőképesség, büntetlen előélet, továbbá nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás
hatálya alatt, amelyre a megbízási jogviszony irányul,
– felsőfokú végzettség (alapfokozat vagy mesterfokozat, illetve az Nftv. 112. § (6)–(7) bekezdése alapján azzal
egyenértékű főiskolai vagy egyetemi szintű végzettség),
– felsőoktatási intézményben, gazdasági társaságban, központi vagy területi közigazgatásban szerzett hároméves
vezetői gyakorlat,
– az Nftv. 37. § (6) bekezdése alapján a magasabb vezetői megbízás a megadott időtartam teljes kitöltésével,
a hatvanötödik életév betöltéséig szólhat,
– a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a felsőoktatási intézménnyel teljes munkaidőre
szóló közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe (ügyvivőszakértő) kinevezhető,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról nyilatkozat.
A pályázathoz mellékelni kell:
– a végzettséget igazoló okiratok hiteles másolatát,
– amennyiben rendelkezésre áll, a gazdaságtudományok képzési területen szerzett szakképzettséget igazoló
okirat hiteles másolatát,
– fényképpel ellátott, aláírt, részletes szakmai önéletrajzot,
– motivációs levelet (amely tartalmazza a pályázó értékelését az intézmény helyzetéről, továbbá az intézmény
irányítására, működtetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes elképzeléseket is),
– 2 db munkáltatói értékelést a pályázó korábbi, vezető állásban betöltött munkája vonatkozásában,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt vagy az erkölcsi bizonyítvány kikérését igazoló
dokumentumot,
– arról szóló nyilatkozatot, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
– arról szóló nyilatkozatot, hogy a pályázó a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja,
– arról szóló nyilatkozatot, hogy a pályázó személyével kapcsolatban az Nftv. és a Kjt. rendelkezései alapján
összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve, hogy összeférhetetlenség esetén a pályázó az összeférhetetlenséget
megszüntette,
– minden olyan iratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.
A megbízás betölthetőségének időpontja: a megbízás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: a www.kozigallas.gov.hu internetes oldalon 2016. március 24-én történő
megjelenést követően 2016. április 11.
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A pályázati kiírás tekintetében kapcsolattartó: Emberi Erőforrások Minisztériuma, Lányiné Fekecs Angéla felsőoktatási
igazgatási és személyügyi referens, tel.: +36 (1) 795-4164.
A pályázatok benyújtásának módja: a pályázatokat postai úton kell megküldeni vagy személyesen benyújtani
az alábbiak szerint:
– Postai úton: a szabályszerűen összeállított pályázatot összefűzve, egy eredeti és egy másolati példányban
az Emberi Erőforrások Minisztériuma Felsőoktatásért Felelős Államtitkársága címére (1055 Budapest, Szalay
u. 10–14.) kell benyújtani zárt borítékban.
– Személyesen: a szabályszerűen összeállított pályázatot összefűzve, egy eredeti és egy másolati példányban
az Emberi Erőforrások Minisztériuma Felsőoktatásért Felelős Államtitkársága címére (1055 Budapest, Szalay
u. 10–14.) kell benyújtani.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A kancellári megbízásra irányuló pályázat kiírásáról, a személyi javaslatok felterjesztéséről a miniszter gondoskodik.
A kancellár megbízására, a megbízás visszavonására a miniszterelnök jogosult.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A kancellár felett a munkáltatói jogokat a miniszter gyakorolja. A Kjt. 21/A. §-a alapján a magasabb vezetői
megbízási időtartam a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor kötelező 4 hónap próbaidőt is magában foglalja.
A pályázati feltételek megléte a megadott pályázási határidőig benyújtott összes dokumentum alapján fogadható el.
A kancellárral a rektor létesít ügyvivő-szakértő munkakörben foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt.
A kancellári megbízáshoz a hatósági erkölcsi bizonyítvány elengedhetetlenül szükséges.
A pályázatot postai úton vagy személyesen egy eredeti és egy másolati példányban az Emberi Erőforrások
Minisztériuma Felsőoktatásért Felelős Államtitkársága címére (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.) kell benyújtani zárt
borítékban.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a Pallasz Athéné Egyetem kancellár magasabb vezető megbízatására.”
A pályázati eljárás eredménytelenségét a fenntartó kimondhatja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 30.
*

Az EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a
alapján pályázatot hirdet a SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM (6720 Szeged, Dugonics tér 13.)
kancellár (magasabb vezető) megbízás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre 2016. július 1-jétől 2019. június 30-ig szól.
A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
A megbízáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
a) Felel a felsőoktatási intézmény gazdasági, pénzügyi, kontrolling, belső ellenőrzési, számviteli, munkaügyi,
jogi, igazgatási, informatikai tevékenységéért, az intézmény vagyongazdálkodásáért, ideértve a műszaki,
létesítményhasznosítási, üzemeltetési, logisztikai, szolgáltatási, beszerzési és közbeszerzési ügyeket is, irányítja
e területen a működést.
b) Felel a szükséges gazdálkodási, valamint az a) pontban meghatározott területek tekintetében a szükséges
intézkedések és javaslatok előkészítéséért, ennek keretében – a nem a konzisztórium hatáskörébe tartozó
kérdésekben – egyetértési jogot gyakorol a rektornak az intézmény gazdálkodását, szervezetét, működését
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c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)

érintő gazdasági következménnyel járó döntései és intézkedései tekintetében, az egyetértés e döntések
érvényességének, illetve hatálybalépésének feltétele.
A felsőoktatási intézmény rendelkezésére álló forrásai felhasználásával gondoskodik annak feltételeiről, hogy
a felsőoktatási intézmény gazdálkodása az alapfeladatok ellátását biztosítsa.
Gyakorolja az intézmény részvételével működő gazdasági társaságokban és gazdálkodó szervezetekben
a tulajdonosi jogokat.
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 13. § (2) bekezdésében
meghatározott kivétellel munkáltatói jogot gyakorol a felsőoktatási intézményben foglalkoztatott alkalmazottak
felett, gondoskodik a jogszabályoknak megfelelő pénzügyi-szakmai kompetencia biztosításáról.
Gondoskodik a gazdasági vezetői feladatok ellátásáról, megbízza a gazdasági vezetőt, visszavonja a gazdasági
vezető megbízását.
Feladatai ellátása során a rektor tekintetében fennálló együttműködési, tájékoztatási kötelezettségének köteles
eleget tenni.
Az Nftv. 75. § (4) bekezdés b) pontja szerint a fenntartó előzetes egyetértésével bízza meg a belső ellenőrzési
vezetőt és vonja vissza a vezetői megbízását.
Előkészíti a konzisztórium üléseit.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), valamint az Nftv. rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvőképesség, büntetlen előélet, továbbá nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás
hatálya alatt, amelyre a megbízási jogviszony irányul,
– felsőfokú végzettség (alapfokozat vagy mesterfokozat, illetve az Nftv. 112. § (6)–(7) bekezdése alapján azzal
egyenértékű főiskolai vagy egyetemi szintű végzettség),
– felsőoktatási intézményben, gazdasági társaságban, központi vagy területi közigazgatásban szerzett hároméves
vezetői gyakorlat,
– az Nftv. 37. § (6) bekezdése alapján a magasabb vezetői megbízás a megadott időtartam teljes kitöltésével,
a hatvanötödik életév betöltéséig szólhat,
– a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a felsőoktatási intézménnyel teljes munkaidőre
szóló közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe (ügyvivőszakértő) kinevezhető,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról nyilatkozat.
A pályázathoz mellékelni kell:
– a végzettséget igazoló okiratok hiteles másolatát,
– amennyiben rendelkezésre áll, a gazdaságtudományok képzési területen szerzett szakképzettséget igazoló
okirat hiteles másolatát,
– fényképpel ellátott, aláírt, részletes szakmai önéletrajzot,
– motivációs levelet (amely tartalmazza a pályázó értékelését az intézmény helyzetéről, továbbá az intézmény
irányítására, működtetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes elképzeléseket is),
– 2 db munkáltatói értékelést a pályázó korábbi, vezető állásban betöltött munkája vonatkozásában,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt vagy az erkölcsi bizonyítvány kikérését igazoló
dokumentumot,
– arról szóló nyilatkozatot, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
– arról szóló nyilatkozatot, hogy a pályázó a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja,
– arról szóló nyilatkozatot, hogy a pályázó személyével kapcsolatban az Nftv. és a Kjt. rendelkezései alapján
összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve, hogy összeférhetetlenség esetén a pályázó az összeférhetetlenséget
megszüntette,
– minden olyan iratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.
A megbízás betölthetőségének időpontja: a megbízás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
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A pályázat benyújtásának határideje: a www.kozigallas.gov.hu internetes oldalon 2016. március 31-én történő
megjelenést követően 2016. április 15.
A pályázati kiírás tekintetében kapcsolattartó: Emberi Erőforrások Minisztériuma, Lányiné Fekecs Angéla felsőoktatási
igazgatási és személyügyi referens, tel.: +36 (1) 795-4164.
A pályázatok benyújtásának módja: a pályázatokat postai úton kell megküldeni vagy személyesen benyújtani
az alábbiak szerint:
– Postai úton: a szabályszerűen összeállított pályázatot összefűzve, egy eredeti és egy másolati példányban
az Emberi Erőforrások Minisztériuma Felsőoktatásért Felelős Államtitkársága címére (1055 Budapest, Szalay
u. 10–14.) kell benyújtani zárt borítékban.
– Személyesen: a szabályszerűen összeállított pályázatot összefűzve, egy eredeti és egy másolati példányban
az Emberi Erőforrások Minisztériuma Felsőoktatásért Felelős Államtitkársága címére (1055 Budapest, Szalay
u. 10–14.) kell benyújtani.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A kancellári megbízásra irányuló pályázat kiírásáról, a személyi javaslatok felterjesztéséről a miniszter gondoskodik.
A kancellár megbízására, a megbízás visszavonására a miniszterelnök jogosult.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A kancellár felett a munkáltatói jogokat a miniszter gyakorolja. A Kjt. 21/A. §-a alapján a magasabb vezetői
megbízási időtartam a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor kötelező 4 hónap próbaidőt is magában foglalja.
A pályázati feltételek megléte a megadott pályázási határidőig benyújtott összes dokumentum alapján fogadható el.
A kancellárral a rektor létesít ügyvivő-szakértő munkakörben foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt.
A kancellári megbízáshoz a hatósági erkölcsi bizonyítvány elengedhetetlenül szükséges.
A pályázatot postai úton vagy személyesen egy eredeti és egy másolati példányban az Emberi Erőforrások
Minisztériuma Felsőoktatásért Felelős Államtitkársága címére (1055 Budapest, Szalay u. 10–14.) kell benyújtani zárt
borítékban.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a Szegedi Tudományegyetem kancellár magasabb vezető megbízatására.”
A pályázati eljárás eredménytelenségét a fenntartó kimondhatja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 30.

		

Balog Zoltán s. k.,

		

emberi erőforrások minisztere

***

Az ANDRÁSSY GYULA BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEM pályázatot hirdet
rektori pozíció betöltésére
A hivatalbalépés időpontja: 2017. március 15.
A rektori megbízatás három évre szól.
A rektor felelős az egyetem jogszerű és szakszerű vezetéséért és képviseletéért, valamint annak stratégiai
fejlesztéséért. Mivel az egyetem rektora a kutatásba és az oktatásba is bekapcsolódik, a hivatal betöltésének feltétele
egy professzúra vezetése is.
A jelölttel szemben támasztott elvárásokat és egyéb információkat az alábbi honlapon talál:
http://www.andrassyuni.eu/nachrichten/ausschreibung-der-stelle-eines-rektors-einer-rektorin.html
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Die deutschsprachige Andrássy Universität Budapest (AUB) schreibt hiermit die Stelle eines Rektors / einer Rektorin
zum 15. März 2017 aus. Die Amtszeit beträgt 3 Jahre. Da der Rektor bzw. die Rektorin an der Universität auch in
Forschung und Lehre eingebunden ist, wird die Bereitschaft zur Übernahme einer Professur vorausgesetzt. Zu den
zentralen Aufgaben des Rektors / der Rektorin gehören die Geschäftsführung und Vertretung der Universität sowie
die strategische Entwicklung der AUB.
Das Anforderungsprofil sowie weitere Informationen finden Sie unter
http://www.andrassyuni.eu/nachrichten/ausschreibung-der-stelle-eines-rektors-einer-rektorin.html
***

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM REKTORA pályázatot hirdet
az SZTE JUHÁSZ GYULA GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁJA, NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODÁJA
igazgató (magasabb vezető) tisztség betöltésére
Az iskola igazgatójának feladata az intézményben folyó színvonalas nevelő-oktató munka irányítása, a szakszerű
és törvényes működés biztosítása, az intézmény hatékony és takarékos működtetése. Feladata továbbá a nemzeti
köznevelésről szóló törvényben meghatározott munkáltatói jogkörök gyakorlása az intézmény alkalmazottai fölött,
a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 14. § (3) bekezdése szerinti korlátozást
figyelembe véve. A felsoroltakon túl az iskola igazgatója felelős a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
(továbbiakban Nkt.) 69. § (1)–(3) bekezdésében meghatározott feladatok végrehajtásáért. További feladata
a gyakorló iskolai tevékenység vezetése és szervezése, a Napközi Otthonos Óvoda tevékenységének szervezése
és koordinálása, a Szegedi Tudományegyetemmel mint fenntartó intézménnyel való hatékony együttműködés,
kapcsolattartás munkáltatói, szakmai és szakszolgálati intézményekkel, szervezetekkel, és mindazon feladatok
végrehajtása, melyeket az intézmény Pedagógiai Programja, Minőségirányítási Programja, Szervezeti és Működési
Szabályzata, valamint az SZTE Szervezeti és Működési Szabályzata meghatároz.
A pályázónak meg kell felelnie a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. §
(2) bekezdésében, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 66. §-ban és 67. §-ban, a 326/2013.
(VIII. 30.) Korm. rendeletben foglaltaknak, valamint az SZTE Szervezeti és Működési Szabályzat Foglalkoztatási
követelményrendszerében (http://www.u-szeged.hu/download.php?docID=41814) rögzített feltételeknek.
Igazgatói megbízást az kaphat, aki megfelel az Nkt. 67. § (1) bekezdésben rögzített feltételeknek és akire
– figyelemmel az 1700/2012. (XII. 29.) sz. Korm. határozatra – a megbízás időtartama alatt nem terjed ki a Munka
Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 294. § (1) bekezdés ga) pontjának és a Társadalombiztosítási
nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 83/C. § (3) bekezdésének a hatálya.
Az igazgató foglalkoztatása közalkalmazotti jogviszonyban, határozatlan időtartamban, teljes munkaidőben,
pedagógus-munkakörben történik. Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt., az Nkt., továbbá
a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.
A magasabb vezetői megbízás határozott időtartamra, öt évre, 2016. július 18-ától 2021. július 17-éig szól.
A pályázónak rendelkeznie kell:
– az adott nevelési-oktatási intézményben az Nkt. 3. sz. mellékletében felsoroltak szerinti, pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettséggel és szakképzettséggel;
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időtartamra, teljes
munkaidőre szóló alkalmazással vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan
időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazással;
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettséggel;
– legalább 5 év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói
megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlattal;
– a tanárképzés szervezésében szerzett jártassággal;
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– köznevelési intézmény vezetésében szerzett legalább öt év vezetői tapasztalattal;
– büntetlen előélettel és cselekvőképességgel;
– továbbá nem állhat tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás és közügyektől eltiltás hatálya alatt.
A pályázathoz mellékelni kell:
– pályázó válaszát a pályázati kiírásban foglalt feladatokra és elvárásokra;
– a rektori hatáskörbe tartozókra vonatkozó szakmai adatlapot kitöltve
(letölthető: http://www. u-szeged.hu/munkatarsainknak/humanpolitikai-jogi/letoltheto-adatlapok/);
– részletes szakmai önéletrajzot;
– eddigi vezetői tevékenysége leírását;
– az iskola vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel;
– vezetői elképzelései részletes terveit az iskola feladatainak ellátásáról;
– vezetői elképzelései részletes terveit a gazdálkodásról, mely a finanszírozási helyzet ismeretében tartalmazza
a szervezeti egység fenntarthatóságára és gazdasági egyensúlyára vonatkozó rövid és hosszú távú elképzeléseit,
valamint a szervezeti egység személyi fejlesztésére vonatkozó közép- és hosszú távú elképzeléseit;
– közalkalmazotti jogviszony igazolását;
– végzettséget, közoktatási vezető szakképzettséget és egyéb szakképzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok
hiteles másolatát;
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján
annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás és közügyektől
eltiltás hatálya alatt;
– minden olyan dokumentum, irat másolatát, melyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart;
– cselekvőképességéről szóló nyilatkozatát;
– nyilatkozatát arról, hogy a digitális formában benyújtott teljes másolati példány minden tekintetben megegyezik
az eredeti papíralapú példánnyal;
– hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ
szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 20.
Az intézmény megismerése érdekében prof. dr. Karsai Krisztina oktatási rektorhelyettes nyújt felvilágosítást
a (62) 544-011-es telefonszámon vagy az oktrh@rekt.szte.hu e-mail címen.
A pályázatokat 2016. április 12-ig kell benyújtani az SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központjába,
személyesen vagy postai úton (6720 Szeged, Dugonics tér 13.) 1 nyomtatott (eredeti) és 7 papíralapú másolati,
valamint CD-ROM vagy DVD-ROM adathordozón benyújtott, pdf kiterjesztésű fájlban készült, 1 digitális másolati
példányban.
A digitális másolatot 2 önálló fájlban kell rögzíteni. Ezek közül az egyik fájlnak kizárólag a pályázó pályázati
kiírásra adott válaszát; eddigi vezetői tevékenysége leírását; az iskola vezetésére vonatkozó programot a szakmai
helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel; vezetői elképzelései részletes terveit az iskola feladatainak
ellátásáról, vezetői elképzelései részletes terveit a gazdálkodásról, valamint a szervezeti egység személyi
fejlesztésére vonatkozó közép- és hosszú távú elképzeléseit kell tartalmaznia. A másik fájlnak meg kell egyeznie
a pályázat papíralapú, teljes eredeti példányával.
A pályázati felhívás hivatalos megjelenési helye a Nemzeti Közigazgatási Intézet közszolgálati állásportálja
(https://kozigallas.gov.hu).
A pályázatról az iskolában működő szakmai munkaközösség, a nevelőtestület és az alkalmazotti közösség mellett
véleményt nyilvánít az iskolaszék, az iskolai szülői szervezet, az iskolai diákönkormányzat, valamint az a pedagógus
szakmai szervezet, amelyik legkésőbb a pályázat benyújtására meghatározott határidő lejártáig a Szegedi
Tudományegyetemnek mint fenntartónak írásban bejelentette, hogy élni kíván véleményezési jogával. Véleményt
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nyilváníthat továbbá a Nemzeti Pedagóguskar illetékes területi szerve. Az egyetem rektora a pályázat további,
írásos véleményezésére bizottságot kér fel. A felsorolt vélemények és a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa
állásfoglalásának ismeretében a Szegedi Tudományegyetem Szenátusa dönt a pályázat rangsorolásáról. Az iskola
igazgatóját a szenátus által felállított rangsor figyelembevételével, az oktatásért felelős miniszter egyetértésével
a rektor bízza meg.
A pályázat formai feltételeiről a (62)-544-008-as és (62) 544-007-es telefonszámon kérhető felvilágosítás.
A pályázaton kérjük feltüntetni az NKI pályázati adatbázisában szereplő, azonosító számot: 4-28/2016.
*

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM REKTORA pályázatot hirdet
az SZTE GYAKORLÓ GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA
igazgató (magasabb vezető) tisztség betöltésére
Az iskola igazgatójának feladata az intézményben folyó színvonalas nevelő-oktató munka irányítása, a szakszerű
és törvényes működés biztosítása, az intézmény hatékony és takarékos működtetése. Feladata továbbá a nemzeti
köznevelésről szóló törvényben meghatározott munkáltatói jogkörök gyakorlása az intézmény alkalmazottai
fölött, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 14. § (3) bekezdése szerinti
korlátozást figyelembe véve. A felsoroltakon túl az iskola igazgatója felelős a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 69. § (1)–(3) bekezdésében meghatározott feladatok végrehajtásáért.
További feladata a gyakorló iskolai tevékenység vezetése és szervezése, a Szegedi Tudományegyetemmel mint
fenntartó intézménnyel való hatékony együttműködés, kapcsolattartás munkáltatói, szakmai és szakszolgálati
intézményekkel, szervezetekkel, és mindazon feladatok végrehajtása, melyeket az intézmény Pedagógiai
Programja, Minőségirányítási Programja, Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint az SZTE Szervezeti
és Működési Szabályzata meghatároz. A pályázónak meg kell felelnie a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 20/B. § (2) bekezdésében, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 66. §-ban és 67. §-ban, a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletben foglaltaknak, valamint az SZTE
Szervezeti és Működési Szabályzat Foglalkoztatási követelményrendszerében (http://www.u-szeged.hu/download.
php?docID=41814) rögzített feltételeknek.
Igazgatói megbízást az kaphat, aki megfelel az Nkt. 67. § (1) bekezdésben rögzített feltételeknek és akire
– figyelemmel az 1700/2012. (XII. 29.) sz. Korm. határozatra – a megbízás időtartama alatt nem terjed ki a Munka
Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 294. § (1) bekezdés ga) pontjának és a Társadalombiztosítási
nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 83/C. § (3) bekezdésének a hatálya.
Az igazgató foglalkoztatása közalkalmazotti jogviszonyban, határozatlan időtartamban, teljes munkaidőben,
pedagógus-munkakörben történik. Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt., az Nkt. továbbá a 326/2013.
(VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.
A magasabb vezetői megbízás határozott időtartamra, öt évre, 2016. augusztus 1-jétől 2021. július 31-áig szól.
A pályázónak rendelkeznie kell:
– az adott intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges, az Nkt. 3. sz. mellékletében foglaltak
szerinti pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettséggel;
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időtartamra, teljes
munkaidőre szóló alkalmazással vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő,
határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazással;
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettséggel;
– legalább 5 év, pedagógus munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói
megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlattal;
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–
–
–
–

a tanárképzés szervezésében szerzett jártassággal;
köznevelési intézmény vezetésében szerzett legalább öt év vezetői tapasztalattal;
büntetlen előélettel és cselekvőképességgel;
továbbá nem állhat tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

A pályázathoz mellékelni kell:
– pályázó válaszát a pályázati kiírásban foglalt feladatokra és elvárásokra;
– a rektori hatáskörbe tartozókra vonatkozó szakmai adatlapot kitöltve
(letölthető: http://www. u-szeged.hu/munkatarsainknak/humanpolitikai-jogi/letoltheto-adatlapok/);
– részletes szakmai önéletrajzot;
– eddigi vezetői tevékenysége leírását;
– az iskola vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel;
– vezetői elképzelései részletes terveit az iskola feladatainak ellátásáról;
– vezetői elképzelései részletes terveit a gazdálkodásról, mely a finanszírozási helyzet ismeretében tartalmazza
a szervezeti egység fenntarthatóságára és gazdasági egyensúlyára vonatkozó rövid- és hosszútávú elképzeléseit,
valamint a szervezeti egység személyi fejlesztésére vonatkozó közép- és hosszú távú elképzeléseit;
– közalkalmazotti jogviszony igazolását;
– végzettséget, közoktatási vezető szakképzettséget és egyéb szakképzettséget tanúsító okiratok hiteles
másolatát;
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján
annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás és közügyektől
eltiltás hatálya alatt;
– minden olyan dokumentum, irat másolatát, melyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart;
– cselekvőképességéről szóló nyilatkozatát;
– nyilatkozatát arról, hogy a digitális formában benyújtott másolati példány minden tekintetben megegyezik
az eredeti papíralapú példánnyal;
– hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ
szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 20.
A pályázatról véleményt nyilvánít az iskolában működő szakmai munkaközösség, az iskolai szülői szervezet,
az iskolai diákönkormányzat, nevelőtestület, az alkalmazotti közösség és az a pedagógus szakmai szervezet, amelyik
a benyújtásra meghatározott határidő lejártáig az SZTE-nek mint fenntartónak írásban bejelentette, hogy élni kíván
véleményezési jogával.
Véleményt nyilváníthat az intézményi tanács és a Nemzeti Pedagóguskar illetékes területi szerve. A rektor a pályázat
írásos véleményezésére bizottságot kér fel. Az SZTE Szenátusa dönt a pályázat rangsorolásáról. Az igazgatót
a rangsor figyelembevételével, az oktatásért felelős miniszter egyetértésével a rektor bízza meg.
Az intézmény megismerése érdekében prof. dr. Karsai Krisztina oktatási rektorhelyettes nyújt felvilágosítást
a (62) 544-011-es telefonszámon vagy az oktrh@rekt.szte.hu e-mail címen.
A pályázatot 2016. április 4-ig az SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központjába kell benyújtani személyesen
vagy postai úton (6720 Szeged, Dugonics tér 13.) 1 nyomtatott (eredeti) és 6 papíralapú másolati, valamint CD-ROM
vagy DVD-ROM adathordozón benyújtott, pdf kiterjesztésű fájlban készült, 1 digitális másolati példányban.
A digitális másolatot 2 önálló fájlban kell rögzíteni. Ezek közül az egyik fájl kizárólag a pályázó pályázati kiírásra
adott válaszát; eddigi vezetői tevékenysége leírását; az iskola vezetésére vonatkozó programot a szakmai
helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel; vezetői elképzelései részletes terveit az iskola feladatainak
ellátásáról, vezetői elképzelései részletes terveit a gazdálkodásról, valamint a szervezeti egység személyi
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fejlesztésére vonatkozó közép- és hosszú távú elképzeléseit tartalmazza. A másik fájlnak meg kell egyeznie
a pályázat papíralapú, teljes eredeti példányával.
A pályázati felhívás hivatalos megjelenési helye a Nemzeti Közigazgatási Intézet közszolgálati állásportálja
(https://kozigallas.gov.hu).
A pályázat formai feltételeiről a (62)-544-008-as és (62) 544-007-es telefonszámon kérhető felvilágosítás.
A pályázaton kérjük feltüntetni az NKI pályázati adatbázisában szereplő, azonosító számot:4-29/2016.

		

Prof. dr. Szabó Gábor s. k.,

		

rektor
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Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének 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, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 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 adatoknak a pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez
KIH: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
Köznev. tv.: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Korm. rendelet: a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
EMMI rendelet: a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VIII. 31.) EMMI 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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ÓVODAVEZETŐ
A pályázatot meghirdető szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Ajka Város Önkormányzata
8400 Ajka,
Szabadság tér 12.

Ajka Városi Óvoda
8400 Ajka,
Bródy u. 7.
Lf:
Munkakör: óvodapedagógus.
Vezetői megbízás keretében:
az intézmény törvényes
működésének biztosítása,
a pedagógiai munka
irányítása, szervezése,
ellenőrzése, a pedagógiai
program megvalósulásának
biztosítása, az intézményi
költségvetés betartása,
jogszabály által előírt vezetői
jogok gyakorlása.

Főiskola, óvodapedagógus,
pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség, óvoda
pedagógusi – legalább öt év
feletti – szakmai tapasztalat,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása, magyar
állampolgárság, cselekvő
képesség, büntetlen előélet.
Előny: óvodavezetői
– legalább 3–5 év – vezetői
tapasztalat.

ÁEI: 2016. aug. 1.
A vezetői megbízás 2021.
júl. 31-éig, határozott időre
szól.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan
idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Megbízást az kaphat, aki
a munkáltatóval
közalkalmazotti
jogviszonyban áll vagy
a megbízással egyidejűleg
közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
Pbhi: 2016. ápr. 25.
Pehi: 2016. jún. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a Képviselőtestület a véleményezésre
jogosultak véleményének
megismerését és személyes
meghallgatást követően dönt
a megbízásról. A Képviselőtestület fenntartja a jogot
a pályázat eredménytelenné
nyilvánítására.
Illetmény, juttatás: a Kjt.,
a Köznev. tv., valamint
a 326/2013. (VIII. 30.)
Korm. rendelet rendelkezései
az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön, vpr a szakmai
helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléssel, om,
nyilatkozat arról, hogy
a pályázati anyagban foglalt
személyes adatainak
a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul,
nyilatkozat arról, hogy
a pályázatának tárgyalása
során zárt ülés tartását kéri-e,
nyilatkozat arról, hogy
a pályázó hozzájárul a teljes
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pályázati anyagának
sokszorosításához,
továbbításához
(3. személlyel közlés), b.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton,
a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számmal:
(8/34/2016.), valamint
a beosztás megnevezésével:
„Óvodavezető” ellátva kell
benyújtani, vagy
személyesen: Schwartz Béla
polgármester, Veszprém
megye, 8400 Ajka,
Szabadság tér 12.
Pc: Ajka Város Önkormányzata
8400 Ajka,
Szabadság tér 12.
f: Szabó-Vizy Márta
Tel.: (88) 521-136.
A pályázat további
megjelenésének helye, ideje:
KIH internetes honlap:
2016. február 22.
www.ajka.hu
2016. február 22.

Békéscsaba
Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyűlése
5600 Békéscsaba,
Szent István tér 7.

Szigligeti Utcai
és Kazinczy-lakótelepi Óvoda
5600 Békéscsaba,
Szigligeti u. 3.

Felsőfokú iskolai v és
szakképzettség, pedagógusszakvizsga keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség, legalább
Lf: az intézmény tevékenységi öt év pedagóguskörébe tartozó feladatok
munkakörben vagy heti
vezetői irányítása, különös
tíz tanóra vagy foglalkozás
tekintettel a Köznev. tv.-ben,
megtartására vonatkozó
az EMMI rendeletben,
óraadói megbízás ellátása
az államháztartásról szóló
során szerzett szgy,
2011. évi CXCV. törvényben,
a nevelési-oktatási
valamint a 368/2011. (XII. 31.) intézményben pedagógusKorm. rendeletben
munkakörben fennálló,
foglaltakra.
határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás
vagy a megbízással
egyidejűleg pedagógusmunkakörben történő,
határozatlan időre, teljes

ÁEI: 2016. aug. 1.
A vezetői megbízás 2021.
júl. 31-éig, öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan
idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2016. ápr. 12.
Pehi: 2016. jún. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a Kjt., valamint
a 326/2013. (VIII. 30.)
Korm. rendelet rendelkezései
az irányadók.
Illetmény, juttatás: a Kjt.,
valamint a 326/2013. (VIII. 30.)
Korm. rendelet rendelkezései
az irányadók.
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Bük Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
9737 Bük,
Széchenyi u. 44.

2

Csodaország Óvoda,
Egységes Óvoda-Bölcsőde
és Közétkeztetést Ellátó
Intézmény
9737 Bük,
Széchenyi u. 23.
A munkavégzés helye:
9737 Bük,
Széchenyi u. 23. és
Eötvös u. 1–3.
Lf: az intézmény szakmai
tevékenységének tervezése,
szervezése, az intézmény

3

4

munkaidőre szóló alkalmazás,
a Köznev. tv. 66. § (1) b) és
c) pontja alapján, büntetlen
előélet, cselekvőképesség,
a Kjt. 20. § (2) és
(2c) bekezdésében
foglaltaknak való megfelelés
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség.

A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön, vpr a szakmai
helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléssel, om,
szgy igazolása, nyilatkozat
arról, hogy a pályázó
a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak
a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges
kezeléséhez, továbbításához
hozzájárul, nyilatkozat arról,
hogy a pályázat elnyerése
esetén nem áll fenn a Kjt.
41. §-a szerinti
összeférhetetlenség, b.
A pályázat benyújtásának
módja: egy példányban,
postai úton a munkakör
megnevezésével
„Óvodavezető” ellátva kell
benyújtani.
Pc: Békéscsaba Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala
Dr. Bacsa Vendel jegyző
5600 Békéscsaba,
Szent István tér 7.
f: Túriné Kovács Márta
osztályvezető.
Tel.: (66) 523-819.
A pályázat további
megjelenésének helye, ideje:
KIH internetes honlap:
2016. március.

Főiskolai v, pedagógusszakvizsga keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség, legalább
ötéves szgy, vagyon
nyilatkozat-tételi eljárás.
Előny: vezetői gyakorlat.
Elvárt kompetenciák:
kiemelkedő
kapcsolatteremtő,
kommunikációs képesség.

ÁEI: 2016. aug. 1.
A vezetői megbízás 2021.
júl. 31-éig, határozott időre
szól.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan
idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2016. máj. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: bizottsági
meghallgatás és javaslat után
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működését érintő pályázati
lehetőségek figyelése,
pályázatok készítése,
személyügyi és gazdasági
feladatok ellátása.

Pesti Evangélikus Egyház
Deák Téri Egyházközsége
1052 Budapest,
Deák F. tér 4.

Kisdeák Evangélikus Óvoda

4

a Képviselő-testület
határozattal dönt.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön, vpr a szakmai
helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzelésekkel,
hiteles om, b, nyilatkozatot
arról, hogy személyes
adatainak kezeléséhez
– a pályázattal
összefüggésben – hozzájárul.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton,
„Óvodavezetői pályázat”
megjelöléssel ellátva kell
benyújtani.
Pc: Büki
Közös Önkormányzati Hivatal
Dr. Tóth Ágnes jegyző
9737 Bük,
Széchenyi u. 44.
f: dr. Tóth Ágnes jegyző.
Tel.: (94) 358-006.
A pályázat további
megjelenésének helye:
KIH internetes honlap,
Büki Közös Önkormányzati
Hivatal hirdetőtáblája,
az önkormányzat honlapja,
Büki Újság.

Szakirányú felsőfokú iskolai v,
szakvizsga keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség, legalább
öt év óvodapedagógusmunkakörben szerzett szgy.

ÁEI: 2016. aug. 1.
A vezetői megbízás
határozott időre, öt évre szól.
Pbhi: 2016. ápr. 15.
Pehi: 2016. ápr. 30.
Illetmény, juttatás:
a pedagógus-életpálya
szerint.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: a pályázati feltételekben
előírtak teljesüléséről szóló
igazolásokat, részletes
szakmai ön, motivációs
levelet, vpr, a pályázó
evangélikus egyháztagságát
igazoló lelkészi ajánlólevelet.
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A pályázat benyújtásának
módja: a pályázatot
a megpályázott intézmény
nevével és „Intézményvezetői
pályázat” megjelöléssel
ellátva kell benyújtani.
Pc: Pesti Evangélikus Egyház
Deák Téri Egyházközség
1052 Budapest,
Deák F. tér 4.
f: tel: 483-2150.

Kálóz Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
8124 Káloz,
Bajcsy-Zsilinszky u. 3.

Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Főiskola, óvodapedagógus v
és szakképzettség,
8124 Káloz,
pedagógus-szakvizsga
Óvoda u. 2.
keretében szerzett
intézményvezetői
Lf: a Köznev. tv. 69. § (1) és
szakképzetség, pedagógus(2) bekezdéseiben foglaltak
szerint, valamint az intézmény munkakörben szerzett
– legalább öt év feletti –
tevékenységi körébe tartozó
szakmai tapasztalat,
vezetői feladatok ellátása.
magyar állampolgárság,
büntetlen előélet,
cselekvőképesség,
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség, a pályázó
ne álljon a foglalkozás
gyakorlásától eltiltó
hatály alatt.

ÁEI: 2016. aug. 1.
A vezetői megbízás 2021.
júl. 31-éig, határozott időre,
öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan
idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2016. márc. 23.
Pehi: 2016. máj. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: Káloz Község
Önkormányzata Képviselőtestületének ülésén.
A pályázat kiírója fenntartja
a jogot a pályázat
eredménytelenné
nyilvánítására.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön, om, b, nyilatkozat
a pályázat személyes
adatainak
megismerhetőségéről,
kezeléséről, illetve
a pályázatnak nyílt vagy zárt
képviselő-testületi ülésen
történő tárgyalásáról,
nyilatkozat a próbaidő
vállalásáról, om,
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség vállalása.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton,
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a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számmal:
(336/2016/K.), valamint
a munkakör megnevezésével:
„Óvodavezető” ellátva kell
benyújtani, vagy
személyesen:
Weisengruber Imre
8124 Káloz,
Bajcsy-Zsilinszky u. 3.
f: Weisengruber Imre
Tel.: (25) 206-448.
A pályázat további
megjelenésének helye, ideje:
KIH internetes honlap:
2016. február 23.,
Káloz Község valamennyi
hirdetőtáblája
2016. február 22.,
az önkormányzat honlapján:
2016. február 22.
A munkáltatóval
kapcsolatban további
információt a www.kaloz.hu
honlapon szerezhet.

Mezőkomárom
Községi Önkormányzata
Képviselő-testülete
8137 Mezőkomárom,
Petőfi Sándor u. 74.

Főiskola, óvodapedagógus,
konduktor-óvodapedagógus
v és szakképzettség,
pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett
intézményvezetői
Lf: az óvodavezető feladata
szakképzettség, legalább
az intézmény irányítása,
öt év pedagógusszakszerű és törvényes
munkakörben szerzett szgy,
működésének
az intézményben pedagógusmegszervezése,
munkakörben fennálló,
az óvodáskorú gyermekek
határozatlan időre, teljes
oktatásának-nevelésének
megszervezése, az intézmény munkaidőre szóló alkalmazás
gazdálkodásával kapcsolatos vagy a megbízással
feladatokat ellátó Dégi Közös egyidejűleg ilyen alkalmazás,
Önkormányzati Hivatallal való magyar állampolgár vagy
külön jogszabály szerint
folyamatos együttműködés.
a szabad mozgás és
tartózkodás jogával
rendelkező, illetve
bevándorolt vagy
letelepedett személy,
büntetlen előélet,
cselekvőképesség, ne álljon
Mezőkomáromi
Sióparti Óvoda
8137 Mezőkomárom,
Petőfi Sándor u. 68.

ÁEI: 2016. júl. 1.
A vezetői megbízás 2021.
júl. 31-éig, határozott időre
szól.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan
idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidőben.
Phi: 2016. ápr. 30.
Pehi: 2016. jún. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a Köznev. tv.ben, az EMMI rendelet
189–191. §-ában és a
326/2013. (VIII. 30.)
Korm. rendelet 23. §-ában
meghatározott szervezetek
véleményezik, melyet
követően a pályázatokról
Mezőkomárom Községi
Önkormányzat Képviselőtestülete dönt.

901

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 6. szám

1

2

3

a foglalkozás gyakorlásától
eltiltás hatálya alatt,
vagyonnyilatkozat-tétel
megbízással egyidejűleg.
Előny: felhasználói szintű
MS Office
(irodai alkalmazások).

4

Közalkalmazotti munkakörbe
kinevezés esetén a kinevezés
óvodapedagógusmunkakörre szól.
Illetmény, juttatás: a Kjt.,
valamint a 326/2013. (VIII. 30.)
Korm. rendelet rendelkezései
az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön, vpr a szakmai
helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléssel
(3 példányban), om,
szakvizsgát tanúsító om,
pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség, b, szgy
hiteles igazolása, nyilatkozat,
hogy hozzájárul a pályázati
anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez,
továbbításához, nyilatkozat,
hogy hozzájárul
a jogszabályban
meghatározott véleményezők
részére pályázata tartalmának
megismeréséhez, nyilatkozat,
hogy a vagyonnyilatkozattételt vállalja, amennyiben
pályázatának zárt ülés
keretében történő tárgyalását
kéri, erre irányuló írásbeli
nyilatkozat.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton,
a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számmal,
valamint a beosztás
megnevezésével:
(„Óvodavezető”) ellátva kell
benyújtani, vagy
személyesen: Köő Péter
polgármester, 8137 Mező
komárom, Petőfi Sándor u. 74.
Pc: Mezőkomárom Községi
Önkormányzat
8137 Mezőkomárom,
Petőfi Sándor u. 74.
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f: Köő Péter polgármester.
Tel.: (25) 246-013.
A pályázat kiírás további
megjelenésének helye, ideje:
Mezőkomárom Község
Önkormányzatának
hirdetőtáblája:
2016. február 18.

Gávavencsellő Nagyközség
Önkormányzata
Képviselő-testülete
4472 Gávavencsellő,
Petőfi u. 1.

Gávavencsellői
Csicsergő Óvoda
4471 Gávavencsellő,
Hősök tere 1.

Főiskola, óvodapedagógus
felsőfokú iskolai v,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása,
óvodapedagógusi
Lf: Gávavencsellő Nagyközség munkakörben legalább öt év
Önkormányzata által
szakmai tapasztalat, vezetői
fenntartott és működtetett
munkakörben legalább
Gávavencsellői Csicsergő
3–5 év vezetői tapasztalat,
Óvoda vezetése (székhelye:
pedagógus-szakvizsga
Gávavencsellő, Hősök tere 1.
keretében szerzett
telephely óvodája
intézményvezetői
Gávavencsellő, Kápolna u. 3.), szakképzettség, magyar
az ehhez kapcsolódó
állampolgárság vagy külön
feladatok: pedagógiai
jogszabály szerint a szabad
feladatok, szakmai
mozgás és tartózkodás
tevékenységek szervezése,
jogával való rendelkezés,
tervezése, pályázatok
illetve bevándorolt vagy
készítése, személyzeti és
letelepedett státusz,
gazdasági feladatok ellátása,
cselekvőképesség,
kapcsolattartás a nevelésibüntetlen előélet.
oktatási telephellyel.
Előny: német nyelvből
alapfokú, C típusú általános
nyelvvizsga, alapszintű
nyelvtudás.

ÁEI: 2016. aug. 1.
A vezetői megbízás 2021.
júl. 31-éig, határozott időre,
öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan
idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő,
az intézménynél újonnan
létesített közalkalmazotti
jogviszony három hónap
próbaidő kikötésével történik.
Pbhi: 2016. jún. 15.
Pehi: 2016. júl. 20.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázókat
a pályázat előkészítője által
összehívott eseti bizottság
hallgatja meg. A Képviselőtestület a meghallgatást
követő ülésén dönt a pályázat
elbírálásáról. A pályázat kiírója
fenntartja a jogot a pályázat
indoklás nélküli
eredménytelennek
nyilvánítására.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön, amely
tartalmazza a pályázati
feltételekben meglévő
előírások igazolását, továbbá
tartalmaz lakcímet,
telefonszámot és e-mail
elérhetőséget, vpr a szakmai
helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzelésekkel,
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mely tartalmazza
az intézmény fejlesztési tervét
és irányát, om, szgy meglétét
tanúsító munkáltatói igazolás,
b, nyilatkozatot arról, hogy
a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak
a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez
hozzájárul, nyilatkozatot arról,
hogy a pályázati anyagot
az eljárásban részt vevők
megismerhetik, nyilatkozatot
arról, hogy a Képviselőtestület nyilvános vagy zárt
ülésen tárgyalja a pályázatot.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton,
a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számmal:
(260/2016.), valamint
a munkakör megnevezésével:
„Óvodavezető” ellátva kell
benyújtani, vagy személyesen
Vojtó Mihályné polgármester,
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye, 4472 Gávavencsellő,
Petőfi u. 1.
Pc: Gávavencsellő
Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete
4472 Gávavencsellő,
Petőfi u. 1.
f: Vojtó Mihályné
polgármester.
Tel.: (42) 572-500.
A pályázat további
megjelenésének helye, ideje:
KIH internetes honlap,
www.gavavencsello.hu
2016. február 19.

Harkányi Körzeti Óvodai
Társulás
7815 Harkány,
Petőfi S. u. 2–4.

Főiskola, az adott nevelési,
oktatási intézményben
pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
Lf: az intézmény tevékenységi felsőfokú iskolai v és
szakképzettség, pedagóguskörébe tartozó feladatok
szakvizsga keretében szerzett
vezetői irányítása, különös
intézményvezetői
tekintettel a Kjt.-ben,
Harkányi Óvoda
7815 Harkány,
Dankó Pista u. 7/1.

ÁEI: 2016. aug. 16.
A vezetői megbízás 2021.
aug. 15-éig, határozott időre
szól.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan
idejű közalkalmazotti
jogviszony.
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a Köznev. tv.-ben,
az EMMI rendeletben és
az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvényben
foglaltakra.

3

szakképzettség, legalább
öt év pedagógusmunkakörben szerzett szgy,
vagy heti 10 tanóra vagy
foglalkozás megtartására
vonatkozó óraadói
megbízatás ellátása során
szerzett szgy, a nevelésioktatási intézményben
pedagógus-munkakörben
fennálló, határozatlan időre,
teljes munkaidőre szóló
alkalmazás vagy a
megbízással egyidejűleg
pedagógiai munkakörben
történő határozatlan időre,
teljes munkaidőre szóló
alkalmazás,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása,
magyar állampolgárság,
a pályázati kiírásban kért
dokumentumok
hiánytalan benyújtása,
cselekvőképesség,
büntetlen előélet.
Előny: vezetői gyakorlat,
pedagógiai szakirányú v
vagy közoktatás-vezető
szakképzettség.

4

A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2016. ápr. 30.
Pehi: 2016. jún. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a beérkezett
érvényes pályázatokat
a hatályos jogszabályok
szerint a pályáztatási
eljárásban részt vevő
szervezetek véleményezik.
A véleményezési határidő
lejártát követő
harmincadik napot követő
első testületi ülésen hoz
döntést a Harkányi Körzeti
Óvodai Társulás.
Közalkalmazotti munkakörbe
kinevezés esetén a kinevezés
óvodapedagógusmunkakörre szól. A pályázat
kiírója az eredménytelenné
nyilvánítás jogát fenntartja.
Illetmény, juttatás: a Kjt.,
valamint a 326/2013. (VIII. 30.)
Korm. rendelet rendelkezései
az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön, om hitelt
érdemlő másolata, vpr
a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési
elképzelésekkel, nyilatkozat
arról, hogy a pályázati
anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez
hozzájárul, nyilatkozat arról,
hogy pályázatának tartalma
közölhető harmadik
személlyel, nyilatkozat arról,
hogy a pályázó nyílt vagy zárt
ülés tartását kéri, nyilatkozat
arról, hogy a Kjt. 41. §-a
szerinti összeférhetetlenség
nem áll fenn, b vagy
a kérelem feladását igazoló
bizonylat másolata.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton,

905

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 6. szám

1

2

3

4

a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számmal:
(634/2016.), valamint
a beosztás megnevezésével:
„Óvodavezető” ellátva kell
benyújtani.
Pc: Harkány Város
Önkormányzata
7815 Harkány,
Petőfi S. u. 2–4.
f: dr. Markovics Boglárka
jegyző.
Tel.: (72) 480-202.
A pályázat további
megjelenésének helye, ideje:
KIH internetes honlap:
2016. február 16.
Harkány város honlapja:
2016. február 16.
A társulásban részt vevő
önkormányzatok székhelyén
a helyben szokásos módon.

Edelény Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
3780 Edelény,
István király útja 52.

Edelényi Mátyás Óvoda
és Bölcsőde
3780 Edelény,
Mátyás király u. 7/A
Az intézmény tevékenységi
köre: gyermekek óvodai
nevelése és bölcsődei
ellátása.
Lf: az intézmény vezetéséhez,
irányításához kapcsolódó
tevékenységek ellátása során
gyakorolja a jogszabályokban
és az intézmény SZMSZ-ében
számára biztosított
jogköröket.

Óvodapedagógus felsőfokú v,
pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség, legalább
öt év óvodapedagógusmunkakörben szerzett szgy,
a nevelési-oktatási
intézményben pedagógusmunkakörben fennálló,
határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás
vagy a megbízással
egyidejűleg óvoda
pedagógus-munkakörben
történő, határozatlan időre,
teljes munkaidőre szóló
alkalmazás, vagyon
nyilatkozat-tételi eljárás
lefolytatása, büntetlen
előélet, annak igazolása,
hogy a pályázó nem áll
foglalkozástól eltiltás hatálya
alatt.

ÁEI: 2016. aug. 1.
A vezetői megbízás 2021.
júl. 31-éig szól.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan
idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2016. ápr. 30.
Pehi: 2016. jún. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje:
a jogszabályban biztosított
véleménynyilvánítási joggal
rendelkező szervezetek
véleményének beérkezése
után a pályázatokat
a Humánpolitikai Bizottság
véleményezi. A megbízásról
Edelény Város
Önkormányzatának
Képviselő-testület dönt.
A pályázat kiírója a pályázat
eredménytelenné
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nyilvánításának jogát
fenntartja.
Illetmény, juttatás: a Kjt.,
a Köznev. tv., valamint
a 326/2013. (VIII. 30.)
Korm. rendelet rendelkezései
az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai életrajz, vpr
a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléssel,
b, nyilatkozatot arról,
hogy a pályázati
anyagában foglalt, személyes
adatainak a pályázati
eljárással összefüggő
kezeléséhez hozzájárul,
nyilatkozatát arról, hogy a
pályázati eljárásban részt
vevők a pályázati anyagát
megismerhetik, om, a pályázó
esetleges kérése a pályázat
elbírálásának
napirendjéhez kapcsolódó
zárt Képviselő-testületi ülés
tartására.
A pályázat benyújtásának
módja: kizárólag postai úton,
a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számmal:
(2/2016.), valamint
a munkakör
megnevezésével:
„Óvodavezető”
ellátva kell benyújtani.
Pc: Edelény Város
Önkormányzata
3780 Edelény,
István király útja 52.
f: Molnár Oszkár
polgármester.
Tel.: (48) 524-100.
A pályázat további
megjelenésének helye, ideje:
KIH internetes honlap:
2016. március 1.
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Mosonszentmiklós Község
Önkormányzata
9154 Mosonszentmiklós,
Fő út 3.

2

Kormos István Óvoda
és Egységes Óvoda Bölcsőde
9154 Mosonszentmiklós,
Zrínyi Miklós u. 6.
Lf: az intézmény szakmai
vezetése, törvényes
működésének biztosítása,
pedagógiai munka
szervezése, irányítása,
ellenőrzése, a pedagógiai
program megvalósításának
biztosítása, munkáltatói,
vezetői jogkörök gyakorlása,
kapcsolattartás a fenntartó
önkormányzattal, egyéb
intézményekkel,
az intézményi költségvetés
betartása.

3

Főiskola, óvodapedagógus,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása, magyar
állampolgárság, büntetlen
előélet, cselekvőképesség,
pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség, vagyon
nyilatkozat-tételi eljárás
lefolytatása, legalább öt év
óvodapedagógusi
munkakörben szerzett szgy.
Előny: alapszintű MS Office
(irodai alkalmazások).

4

ÁEI: 2016. aug. 1.
A vezetői megbízás 2021.
júl. 31-éig, határozott időre
szól.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozott idejű
közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidőben.
Pbhi: 2016. márc. 18.
Pehi: 2016. máj. 24.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a magasabb
vezetői pályázat elbírálásáról
a vonatkozó jogszabályokban
foglaltak alapján Moson
szentmiklós Község
Önkormányzata Képviselőtestülete dönt.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön, om, vpr
a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléssel,
b, nyilatkozatot arról, hogy
a pályázati anyagban foglalt
személyi adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez
hozzájárul, nyilatkozatot arról,
hogy a pályázatának
elbírálását nyilvános vagy zárt
ülésen kéri, nyilatkozat
az előírt vagyonnyilatkozattételi kötelezettség
vállalásáról.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton,
a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számmal:
(173/2016.), valamint
a beosztás megnevezésével:
„Óvodavezető” ellátva kell
benyújtani, vagy
személyesen:
Bedő Csaba polgármester,
Győr-Moson-Sopron megye,
9154 Mosonszentmiklós,
Fő út 3.
f: Bedő Csaba polgármester.
Tel.: (96) 360-023.
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A pályázat további
megjelenésének helye, ideje:
KIH internetes honlap:
www.mosonszentmiklos.hu
2016. február 11.
A munkáltatóval
kapcsolatban további
információt a
www.mosonszentmiklos.hu
honlapon szerezhet.

Kosd Község Önkormányzata
2612 Kosd,
Szent István u. 2.

Csoda-Vár Óvoda
2612 Kosd,
Eőszi Lőrinc tér 2.

Főiskola, óvodapedagógusi v,
pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett
intézményvezetői
Lf: a Köznev. tv. 69. § (1) és
szakképzettség, óvoda
(2) bekezdéseiben foglaltak
pedagógus-munkakörben
szerint, valamint az intézmény szerzett – legalább öt év
tevékenységi körébe tartozó
feletti – szakmai tapasztalat,
vezetői feladatok ellátása.
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása, magyar
állampolgárság, cselekvő
képesség, büntetlen előélet.

ÁEI: 2016. aug. 1.
A vezetői megbízás 2021.
júl. 31-éig, határozott időre,
öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan
idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2016. márc. 24.
Pehi: 2016. máj. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a Képviselőtestület ülésén.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön, om, vpr, b,
nyilatkozat a pályázat
adatainak
megismerhetőségéről,
kezeléséről, illetve nyílt vagy
zárt ülésen történő
tárgyalásáról.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton,
két példányban a pályázati
adatbázisban szereplő
azonosító számmal:
(K/177/2016.), valamint
a munkakör megnevezésével:
„Csoda-Vár Óvoda
Intézményvezető” ellátva kell
benyújtani, vagy
személyesen: Kurdi Ferenc,
Pest megye, 2612 Kosd,
Szent István u. 2.
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Pc: Kosd Község
Önkormányzata
2612 Kosd,
Szent István u. 2.
f: Kurdi Ferenc
Tel.: (27) 597-540.
A pályázat további
megjelenésének helye, ideje:
KIH internetes honlap,
az Önkormányzat honlapján:
2016. február 9.
A munkáltatóval
kapcsolatban további
információt a
www.kosd.hu honlapon
szerezhet.

Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
9082 Nyúl,
Kossuth Lajos u. 46.

Aranykapu Óvoda
és Bölcsőde
9082 Nyúl,
Kossuth Lajos u. 50.
Lf: az intézmény szakmai
vezetése, törvényes
működésének biztosítása,
szakszerű törvényes
működtetése, pedagógiai
munka szervezése, irányítása,
ellenőrzése, a pedagógiai
program megvalósításának
biztosítása, munkáltatói,
vezetői jogkörök gyakorlása,
kapcsolattartás a fenntartó
önkormányzattal, egyéb
intézményekkel,
az intézményi költségvetés
betartása.

Főiskola, felsőfokú
óvodapedagógusi v, legalább
öt év pedagógus-munka
körben szerzett szgy,
B kategóriás jogosítvány,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása, magyar
állampolgárság,
cselekvőképesség, büntetlen
előélet, vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása.
Előny: vezetői tapasztalat
– legalább 1–3 év vezetői
tapasztalat.

ÁEI: 2016. júl. 1.
A vezetői megbízás 2021.
jún. 30-áig, határozott időre
szól.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan
idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2016. márc. 31.
Pehi: 2016. máj. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje:
a véleményezési eljárást
követően Nyúl Községi
Önkormányzat Képviselőtestülete dönt.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om, b, szakmai ön, vpr,
nyilatkozat, hogy a pályázati
anyagban foglalt személyes
adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez,
továbbításához hozzájárul,
összeférhetetlenségi
nyilatkozat, vagyon
nyilatkozat-tételi
kötelezettség.
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A pályázat benyújtásának
módja: postai úton,
a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számmal:
(168/2016.), valamint
a munkakör megnevezésével:
„Óvodavezető” ellátva kell
benyújtani, vagy
személyesen: Takács Lajos
jegyző, Győr-Moson-Sopron
megye, 9082 Nyúl,
Kossuth Lajos u. 46.
Pc: Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
9082 Nyúl,
Kossuth Lajos u. 46.
f: Takács Lajos jegyző.
Tel.: (96) 540-251.
A pályázat további
megjelenésének helye, ideje:
www.nyul.hu
2016. február 8.

Szentgotthárd és Térsége

Szentgotthárd és Kistérsége

Felsőfokú iskolai v és

ÁEI: 2016. aug. 1.

Önkormányzati Társulás

Egyesített Óvodák

szakképzettség, pedagógus-

A vezetői megbízás 2021.

Társulási Tanácsa

és Bölcsőde

szakvizsga keretében szerzett

júl. 31-éig szól.

9970 Szentgotthárd,

9970 Szentgotthárd,

intézményvezetői

A közalkalmazotti jogviszony

Széll K. tér 11.

Kossuth L. u. 14.

szakképzettség, legalább

időtartama: határozatlan

öt év pedagógus-munka

idejű közalkalmazotti

Lf: az intézmény egyszemélyi

körben vagy heti tíz tanóra

jogviszony.

felelős irányítójaként ellátja

vagy foglalkozás

A foglalkoztatás jellege:

az általános és szakmai

megtartására vonatkozó

teljes munkaidő.

vezetői feladatokat.

óraadói megbízás ellátása

Pbhi: 2016. máj. 2.

során szerzett szgy,

Pehi: 2016. jún. 30.

a nevelési-oktatási

A pályázat elbírálásának

intézményben pedagógus-

módja, rendje: a beérkező

munkakörben fennálló,

pályázatokat a Kjt. 20/A. §

határozatlan időre szóló

(6) bekezdése, az

alkalmazás, illetve

EMMI rendelet alapján

a megbízással egyidejűleg

véleményezésre jogosultak és

pedagógus-munkakörben

a korábbi intézményfenntartó

történő, határozatlan időre

önkormányzatok

szóló alkalmazás, büntetlen

véleményezik, majd

előélet, cselekvőképesség,

a pályázati feltételeknek

vagyonnyilatkozat-tételi

megfelelő pályázók előzetes

eljárás lefolytatása.

személyes meghallgatása
után Szentgotthárd
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és Térsége Önkormányzati
Társulás Társulási Tanácsa
dönt. A Társulási Tanács
fenntartja a jogát, hogy
a pályázati eljárást
eredménytelennek
nyilvánítsa.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön, vpr, a szakmai
helyzetelemzésre épülő és
a fenntartói stratégiai célok
megvalósulását célzó
fejlesztési elképzeléseket, om,
b, szgy igazolása, hozzájáruló
nyilatkozat a pályázati
anyagban foglalt személyes
adatoknak a pályázati
eljárással összefüggő
kezeléséhez, nyilatkozatot
arra vonatkozóan, hogy vele
szemben a Kjt. 41. §
(2) bekezdése szerinti
összeférhetetlenség nem áll
fenn, illetve a fennálló
összeférhetetlenséget
megbízása esetén
megszünteti, nyilatkozatot
a pályázat nyílt vagy zárt
ülésen történő tárgyalásáról,
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség vállalására
vonatkozó nyilatkozat.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton,
a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számmal:
(631/2016.) , valamint
a beosztás megnevezésével:
„Igazgató” ellátva kell
benyújtani.
Pc: Szentgotthárd Város
és Térsége Önkormányzati
Társulás
9970 Szentgotthárd,
Széll K. tér 11.
f: dr. Gábor László
önkormányzati és térségi
erőforrások vezető.
Tel.: (94) 553-021.
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A pályázat további
megjelenésének helye, ideje:
KIH internetes honlap:
2016. március 21.,
www.szentgotthard.hu
2016. március 21.,
a Társulásban részt vevő
önkormányzatok székhelyén
a helyben szokásos módon:
2016. március 21.

Szorgalmatos Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
4441 Szorgalmatos,
Pacsirta u. 18/A

Szorgalmatosi
Mesekert Óvoda
Szorgalmatos,
Munkácsy u. 25.

Felsőfokú iskolai v és
szakképzettség, pedagógusszakvizsga keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség, legalább
öt év pedagógusmunkakörben szerzett szgy,
a nevelési-oktatási
intézményben pedagógusmunkakörben fennálló
határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
vagy a megbízással
egyidejűleg pedagógiai
munkakörben történő
határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás.
Előny: vezetői gyakorlat.

ÁEI: 2016. márc. 28.
A vezetői megbízás 2021.
júl. 30-ig, öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan
idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2016. febr. 24.
Pehi: 2016. márc. 11.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a Képviselőtestület a véleményezési
határidő lejártát követő
ülésén bírálja el
a pályázatokat. A Képviselőtestület fenntartja magának
a jogot, hogy a pályázatot
eredménytelennek
nyilvánítsa.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: szgy igazolása vpr
a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléssel.
A pályázathoz csatolni kell:
om, b, nyilatkozatát arra
vonatkozóan, hogy
a pályázati anyagban foglalt
személyes adatainak
a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul,
továbbá nyilatkozik arra
vonatkozóan, hogy
beleegyezik abba, hogy
pályázatának tartalma
közölhető harmadik
személlyel.
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A pályázat benyújtásának
módja: zárt borítékban,
a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számmal,
valamint „Mesekert Óvoda
Óvodavezetői pályázat”
megjelöléssel ellátva kell
benyújtani.
Pc: Szorgalmatos Község
Önkormányzata
4441 Szorgalmatos,
Pacsirta u. 18/A
f: Takács Pálné
Tel.: (42)520-034.
A pályázat további
megjelenésének helye, ideje:
KIH internetes honlap:
2016. február 5-ig,
Szorgalmatos község
honlapján:
2016. február 5-ig.

Veszprém
Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Közgyűlésének
Köznevelési, Ifjúsági
és Sport Bizottsága
8200 Veszprém,
Óváros tér 9.

Veszprémi
Vadvirág Körzeti Óvoda
8200 Veszprém,
Avara u. 7/A

Magyar állampolgárság,
büntetlen előélet,
cselekvőképesség,
óvodapedagógus v,
pedagógus-szakvizsga
Lf: az irányadó
keretében szerzett
jogszabályokban
intézményvezetői
és a munkaköri leírásban
szakképzettség, legalább
meghatározott feladatok
öt év pedagógusellátása. A fenntartó
munkakörben szerzett szgy,
felügyelete és ellenőrzése
a nevelési-oktatási
mellett önállóan vezeti és
intézményben pedagógusképviseli a költségvetési
munkakörben fennálló,
szervet, ellátja az alapító
határozatlan időre, teljes
okirat szerinti
munkaidőre szóló alkalmazás
tevékenységeket, felel
vagy a megbízással
az intézmény által használt
egyidejűleg pedagógusönkormányzati tulajdonú
munkakörben történő,
vagyontárgyak
határozatlan időre, teljes
rendeltetésszerű
munkaidőre szóló alkalmazás,
használatáért és
egészségügyi alkalmasság,
hasznosításáért, valamint
vagyonnyilatkozat-tételi
a költségvetési szervben folyó eljárás lefolytatása.
szakmai munkáért,
Előny: legalább öt éve vezetői
az intézmény munkavállalói
gyakorlat, az óvodai nevelés
tekintetében gyakorolja
terén szerzett tapasztalat.
a munkáltatói jogokat,

ÁEI: 2016. aug. 16.
A vezetői megbízás 2021.
aug. 15-éig, határozott időre,
öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan
idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2016. febr. 29.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázót
a Köznev. tv. 83. §
(4) bekezdésében nevesített
közösségek és szervezetek
véleményének beérkezését
követően a Köznevelési,
Ifjúsági és Sport Bizottság
hallgatja meg,majd
a Képviselő-testület dönt
a véleményezési
határidő lejártát követő
első ülésén
a közalkalmazotti jogviszony
létesítéséről,
illetve a vezetői megbízásról.
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az intézmény tevékenységi
körébe tartozó feladatok
vezetői irányítása:
felelős az önállóan működő
intézmény gazdálkodásáért,
tervezi, szervezi, irányítja és
ellenőrzi az intézmény
szakmai és gazdasági
működésének valamennyi
területét, ellátja az intézmény
működését érintő
jogszabályokban,
önkormányzati
rendeletekben
és döntésekben a vezető
részére előírt feladatokat.

***

4

Illetmény, juttatás:
a Köznev. tv., valamint
a 326/2013. (VIII. 30.)
Korm. rendelet alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
motivációs levél, fényképes
szakmai ön, b, hiteles om, vpr
a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléssel,
nyilatkozatot arról, hogy
kinevezései és/vagy vezetői
megbízása esetén a Kjt. 41. §
(2) bekezdése szerinti
összeférhetetlenség nem áll
fenn vagy azt megszünteti,
nyilatkozat arról, hogy
a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak
a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez
hozzájárul, nyilatkozatot arról,
hogy a közgyűlésen a zárt
ülésen történő tárgyalást kéri
vagy sem.
A pályázat benyújtásának
módja: egy példányban, zárt
borítékban, „Veszprémi
Vadvirág Körzeti Óvoda
Intézézményvezetői pályázat”
megjelöléssel ellátva kell
benyújtani.
Pc: Veszprém
Megyei Jogú Város
polgármestere
8200 Veszprém,
Óváros tér 9.
f: Veszprém Megyei Jogú
Város Polgármesteri
Hivatalának Közjóléti Irodája
8200 Veszprém,
Óváros tér 9.
Tel.: (88) 549-235.
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Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb
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Egyetem, egyetemi szintű v és
bármelyik, az intézmény által
ellátott feladatra létesíthető
intézményvezetői
megbízáshoz szükséges
szakképzettség, pedagógusszakvizsga keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség, legalább
öt év pedagógusmunkakörben vagy heti
tíz tanóra vagy foglalkozás
megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása
során szerzett szgy,
büntetlen előélet.
Előny: legalább öt év
többcélú köznevelési
intézmény vezetésében
szerzett gyakorlat,
mesterpedagógus fokozat.

ÁEI: 2016. aug. 16.
A vezetői megbízás
határozott időre, öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan
idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2016. márc. 26.
Pehi: 2016. máj. 25.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje:
a véleménynyilvánításra
jogosultak véleményének
kikérése után az igazgatót
az oktatásért felelős miniszter
egyetértésével a fenntartó
Pécsi Tudományegyetem
rektora bízza meg.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
hiteles om, szakvizsga
meglétét igazoló hiteles om,
b, legalább ötéves szgy-t
igazoló dokumentum,
fényképes szakmai ön, vpr
a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléssel,
valamint a fenntartó
fejlesztési irányelvei alapján
kidolgozott részletes szakmai
koncepciót, nyilatkozat arról,
hogy a pályázó hozzájárul
a személyes adatainak
a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges
kezeléséhez (harmadik
személlyel közléséhez),
nyilatkozat arról, hogy
a pályázó hozzájárul a teljes
pályázati anyagának
sokszorosításához,
továbbításához, nyilatkozat
a vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség teljesítésének
vállalásáról.

Pécsi Tudományegyetem
7622 Pécs,
Vasvári Pál u. 4.

Pécsi Tudományegyetem
Gyakorló Általános Iskola,
Gimnázium, Szakközépiskola
és Óvoda
7633 Pécs,
Dr. Veress Endre u. 15.
Lf: a köznevelési intézmény
vezetőjének feladata
az intézmény szakszerű
és törvényes működtetése,
a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok
gyakorlása és döntéshozatal
az intézmény működésével
kapcsolatban minden olyan
ügyben, amelyeket
jogszabály nem utal más
hatáskörbe.

916

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 6. szám

1

2

3

4

A munkáltatóval kapcsolatos
egyéb lényeges információ:
a Pécsi Tudományegyetem
vezetése meghatározta
a köznevelési intézmény
fejlesztésének irányelveit,
melyek a következőek:
1. Párhuzamosságok
megszüntetése:
az összevont intézmény
alapfeladataiban
az intézményegységek
között tapasztalható
párhozamosságok
felülvizsgálata.
2. Gyermeklétszám
megtartása két lehetséges
módon:
a) Továbbhaladás
biztosítása
(az intézményen belüli,
az általános iskola
és a gimnázium közötti
továbbtanulás
lehetőségének
biztosítása, könnyítése),
b) Profiltisztítás (a vonzó
kínálat megteremtése
érdekében
az intézmény képzési
profiljainak módosítása,
kiegészítése).
3. Szakmai munka
eredményességének
növelése az intézmény
országos rangsorban
elfoglalt helyének javítása,
a tantestületek közötti
együttműködés fokozása
révén.
Kérjük, a vezetői program
részeként benyújtandó
szakmai koncepciót ezen
irányelvek figyelembe
vételével, valamint
az intézmény az egyetem
karaival, a tehetséggondozás
és a beiskolázás területén
lehetséges
együttműködésének
számbavételével kidolgozni.
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A pályázat benyújtásának
módja, rendje: postai úton,
a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számmal:
(7142), valamint a beosztás
megnevezésével: „Igazgató”
ellátva kell benyújtani, vagy
elektronikus úton: Fuchs Éva
részére a fuchs.eva@pte.hu
e-mail címre.
Pc: Pécsi Tudományegyetem
7622 Pécs,
Vasvári Pál u. 4.
f: Horváth Bettina, munkaügyi
ügyintéző.
Tel.: (72) 501-500/12430.
A munkáltatóval
kapcsolatban további
információt a www.pte.hu
honlapon szerezhet.
Az elsődleges közzététel
helye a Belügyminisztérium,
Közszolgálati
Személyzetfejlesztési
Főigazgatóság (BMKSZF)
honlapja (Közszolgálati
állásportál, elérhetősége:
https://kozigallas.gov.hu,
a továbbiakban: Közigállás)
szövegeltérés esetén
a Közigállás honlapon
megjelent hirdetmény
szövege az irányadók.
A pályázat további
megjelenésének helye, ideje:
PTE honlap:
2016. március 1.,
KIH internetes honlap:
2016. február 25.

***
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SZAKKÉPZÉSI CENTRUM, TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐ
A pályázatot meghirdető szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

A nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 67. §
(1) bekezdése, valamint
a törvény 3. melléklete
szerint: az adott nevelésioktatási intézményben
pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
– a 3. mellékletben felsorolt –
felsőfokú iskolai végzettség
és szakképzettség,
középiskolában
az e törvényben foglaltak
szerint pedagógus-munkakör
betöltésére jogosító
mesterképzésben szerzett
szakképzettség, pedagógusszakvizsga keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség, legalább
öt év pedagógusmunkakörben vagy heti
tíz tanóra vagy foglalkozás
megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása
során szerzett szakmai
gyakorlat, a nevelési-oktatási
intézményben pedagógusmunkakörben fennálló,
határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás
vagy a megbízással
egyidejűleg pedagógusmunkakörben történő,
határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
felhasználói szintű
informatikai (MS Office, irodai
alkalmazások) ismeretek,
büntetlen előélet,
cselekvőképesség,
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség az egyes
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségekről szóló
2007. évi CLII. törvény 3. §
(1) bekezdés b), c) pontja,
valamint az 5. § (1) bekezdés
ca) pontja alapján.

A vezetői megbízás
időtartama: határozott időre,
5 évre, 2016. július 1.–
2021. júlnius 30.
Az illetmény megállapítására
és a juttatásokra
a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, valamint
a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény,
továbbá a pedagógusok
előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő
végrehajtásáról szóló
326/2013. (VIII. 30.)
Korm. rendelet rendelkezései
az irányadók.

Budapesti Gazdasági
Szakképzési Centrum
1074 Budapest, Dohány u. 65.

Budapesti Gazdasági SZC
Békésy György
Szakközépiskolája
1174 Budapest,
Széchenyi u. 9–11.
Tagintézmény-vezető
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A pályázatot papíralapon,
kettő nyomtatott és
egy elektronikus példányban
(CD vagy DVD adathordozón)
zárt borítékban kérjük
megküldeni.
Budapesti Gazdasági
Szakképzési Centrum
1074 Budapest, Dohány u. 65.

Budapesti Gazdasági SZC
Berzeviczy Gergely
Két Tanítási Nyelvű
Közgazdasági
Szakközépiskolája
1047 Budapest,
Baross u. 72.
Tagintézmény-vezető

A nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 67. §
(1) bekezdése, valamint
a törvény 3. melléklete
szerint: az adott nevelésioktatási intézményben
pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
– a 3. mellékletben felsorolt –
felsőfokú iskolai végzettség
és szakképzettség,
középiskolában
az e törvényben foglaltak
szerint pedagógus-munkakör
betöltésére jogosító
mesterképzésben szerzett
szakképzettség, pedagógusszakvizsga keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség, legalább
öt év pedagógusmunkakörben vagy heti
tíz tanóra vagy foglalkozás
megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása
során szerzett szakmai
gyakorlat, a nevelési-oktatási
intézményben pedagógusmunkakörben fennálló,
határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás
vagy a megbízással
egyidejűleg pedagógusmunkakörben történő,
határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
felhasználói szintű
informatikai (MS Office, irodai
alkalmazások) ismeretek,
büntetlen előélet,
cselekvőképesség,
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség az egyes
vagyonnyilatkozat-tételi

A vezetői megbízás
időtartama: határozott időre,
5 évre, 2016. július 1.–
2021. június 30.
Az illetmény megállapítására
és a juttatásokra
a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, valamint
a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény,
továbbá a pedagógusok
előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő
végrehajtásáról szóló
326/2013. (VIII. 30.)
Korm. rendelet rendelkezései
az irányadók.
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kötelezettségekről szóló
2007. évi CLII. törvény 3. §
(1) bekezdés b), c) pontja,
valamint az 5. § (1) bekezdés
ca) pontja alapján.
A pályázatot papíralapon,
kettő nyomtatott és
egy elektronikus példányban
(CD vagy DVD adathordozón)
zárt borítékban kérjük
megküldeni.
Budapesti Gazdasági
Szakképzési Centrum
1074 Budapest, Dohány u. 65.

Budapesti Gazdasági SZC
Csete Balázs
Szakközépiskolája
1215 Budapest,
Csete Balázs u. 6–8.
Tagintézmény-vezető

A nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 67. §
(1) bekezdése, valamint
a törvény 3. melléklete
szerint: az adott nevelésioktatási intézményben
pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
– a 3. mellékletben felsorolt –
felsőfokú iskolai végzettség
és szakképzettség,
középiskolában
az e törvényben foglaltak
szerint pedagógus-munkakör
betöltésére jogosító
mesterképzésben szerzett
szakképzettség, pedagógusszakvizsga keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség, legalább
öt év pedagógusmunkakörben vagy heti
tíz tanóra vagy foglalkozás
megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása
során szerzett szakmai
gyakorlat, a nevelési-oktatási
intézményben pedagógusmunkakörben fennálló,
határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás
vagy a megbízással
egyidejűleg pedagógusmunkakörben történő,
határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
felhasználói szintű
informatikai (MS Office, irodai
alkalmazások) ismeretek,

A vezetői megbízás
időtartama: határozott időre,
5 évre, 2016. július 1.–
2021. június 30.
Az illetmény megállapítására
és a juttatásokra
a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, valamint
a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény,
továbbá a pedagógusok
előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő
végrehajtásáról szóló
326/2013. (VIII. 30.)
Korm. rendelet rendelkezései
az irányadók.
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büntetlen előélet,
cselekvőképesség,
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség az egyes
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségekről szóló
2007. évi CLII. törvény 3. §
(1) bekezdés b), c) pontja,
valamint az 5. § (1) bekezdés
ca) pontja alapján.
A pályázatot papíralapon,
kettő nyomtatott és
egy elektronikus példányban
(CD vagy DVD adathordozón)
zárt borítékban kérjük
megküldeni.
Budapesti Gazdasági
Szakképzési Centrum
1074 Budapest, Dohány u. 65.

Budapesti Gazdasági SZC
Harsányi János
Szakközépiskolája
és Szakiskolája
1091 Budapest,
Ifjúmunkás u. 31.
Tagintézmény-vezető

A nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 67. §
(1) bekezdése, valamint
a törvény 3. melléklete
szerint: az adott nevelésioktatási intézményben
pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
– a 3. mellékletben felsorolt –
felsőfokú iskolai végzettség
és szakképzettség,
középiskolában
az e törvényben foglaltak
szerint pedagógus-munkakör
betöltésére jogosító
mesterképzésben szerzett
szakképzettség, pedagógusszakvizsga keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség, legalább
öt év pedagógusmunkakörben vagy heti
tíz tanóra vagy foglalkozás
megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása
során szerzett szakmai
gyakorlat, a nevelési-oktatási
intézményben pedagógusmunkakörben fennálló,
határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás
vagy a megbízással
egyidejűleg pedagógusmunkakörben történő,

A vezetői megbízás
időtartama: határozott időre,
5 évre, 2016. július 1.–
2021. június 30.
Az illetmény megállapítására
és a juttatásokra
a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, valamint
a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény,
továbbá a pedagógusok
előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő
végrehajtásáról szóló
326/2013. (VIII. 30.)
Korm. rendelet rendelkezései
az irányadók.
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határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
felhasználói szintű
informatikai (MS Office, irodai
alkalmazások) ismeretek,
büntetlen előélet,
cselekvőképesség,
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség az egyes
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségekről szóló
2007. évi CLII. törvény 3.§
(1) bekezdés b), c) pontja,
valamint az 5. § (1) bekezdés
ca) pontja alapján.
A pályázatot papíralapon,
kettő nyomtatott és
egy elektronikus példányban
(CD vagy DVD adathordozón)
zárt borítékban kérjük
megküldeni.
Budapesti Gazdasági
Szakképzési Centrum
1074 Budapest, Dohány u. 65.

Budapesti Gazdasági SZC
Hunfalvy János
Két Tanítási Nyelvű
Közgazdasági
és Kereskedelmi
Szakközépiskolája
1011 Budapest,
Ponty u. 3.
Tagintézmény-vezető

A nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 67. §
(1) bekezdése, valamint
a törvény 3. melléklete
szerint: az adott nevelésioktatási intézményben
pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
– a 3. mellékletben felsorolt –
felsőfokú iskolai végzettség
és szakképzettség,
középiskolában
az e törvényben foglaltak
szerint pedagógus-munkakör
betöltésére jogosító
mesterképzésben szerzett
szakképzettség, pedagógusszakvizsga keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség, legalább
öt év pedagógusmunkakörben vagy heti
tíz tanóra vagy foglalkozás
megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása
során szerzett szakmai
gyakorlat, a nevelési-oktatási
intézményben pedagógusmunkakörben fennálló,
határozatlan időre, teljes

A vezetői megbízás
időtartama: határozott időre,
5 évre, 2016. július 1.–
2021. június 30.
Az illetmény megállapítására
és a juttatásokra
a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, valamint
a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény,
továbbá a pedagógusok
előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő
végrehajtásáról szóló
326/2013. (VIII. 30.)
Korm. rendelet rendelkezései
az irányadók.

923

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 6. szám

1

2

3

4

munkaidőre szóló alkalmazás
vagy a megbízással
egyidejűleg pedagógusmunkakörben történő,
határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
felhasználói szintű
informatikai (MS Office, irodai
alkalmazások) ismeretek,
büntetlen előélet,
cselekvőképesség,
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség az egyes
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségekről szóló
2007. évi CLII. törvény 3. §
(1) bekezdés b), c) pontja,
valamint az 5. § (1) bekezdés
ca) pontja alapján.
A pályázatot papíralapon,
kettő nyomtatott és
egy elektronikus példányban
(CD vagy DVD adathordozón)
zárt borítékban kérjük
megküldeni.
Budapesti Gazdasági
Szakképzési Centrum
1074 Budapest, Dohány u. 65.

Budapesti Gazdasági SZC
II. Rákóczi Ferenc
Közgazdasági
Szakközépiskolája
1075 Budapest,
Wesselényi u. 38.
Tagintézmény-vezető

A nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 67. §
(1) bekezdése, valamint
a törvény 3. melléklete
szerint: az adott nevelésioktatási intézményben
pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
– a 3. mellékletben felsorolt –
felsőfokú iskolai végzettség
és szakképzettség,
középiskolában
az e törvényben foglaltak
szerint pedagógus-munkakör
betöltésére jogosító
mesterképzésben szerzett
szakképzettség, pedagógusszakvizsga keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség, legalább
öt év pedagógusmunkakörben vagy heti
tíz tanóra vagy foglalkozás
megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása

A vezetői megbízás
időtartama: határozott időre,
5 évre, 2016. július 1.–
2021. június 30.
Az illetmény megállapítására
és a juttatásokra
a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, valamint
a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény,
továbbá a pedagógusok
előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő
végrehajtásáról szóló
326/2013. (VIII. 30.)
Korm. rendelet rendelkezései
az irányadók.
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során szerzett szakmai
gyakorlat, a nevelési-oktatási
intézményben pedagógusmunkakörben fennálló,
határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás
vagy a megbízással
egyidejűleg pedagógusmunkakörben történő,
határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
felhasználói szintű
informatikai (MS Office, irodai
alkalmazások) ismeretek,
büntetlen előélet,
cselekvőképesség,
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség az egyes
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségekről szóló
2007. évi CLII. törvény 3. §
(1) bekezdés b), c) pontja,
valamint az 5. § (1) bekezdés
ca) pontja alapján.
A pályázatot papíralapon,
kettő nyomtatott és
egy elektronikus példányban
(CD vagy DVD adathordozón)
zárt borítékban kérjük
megküldeni.
Budapesti Gazdasági
Szakképzési Centrum
1074 Budapest, Dohány u. 65.

Budapesti Gazdasági SZC
Károlyi Mihály
Két Tanítási Nyelvű
Közgazdasági
Szakközépiskolája
1139 Budapest,
Váci út 89.
Tagintézmény-vezető

A nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 67. §
(1) bekezdése, valamint
a törvény 3. melléklete
szerint: az adott nevelésioktatási intézményben
pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
– a 3. mellékletben felsorolt –
felsőfokú iskolai végzettség
és szakképzettség,
középiskolában
az e törvényben foglaltak
szerint pedagógus-munkakör
betöltésére jogosító
mesterképzésben szerzett
szakképzettség, pedagógusszakvizsga keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség, legalább
öt év pedagógus-

A vezetői megbízás
időtartama: határozott időre,
5 évre, 2016. július 1.–
2021. június 30.
Az illetmény megállapítására
és a juttatásokra
a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, valamint
a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény,
továbbá a pedagógusok
előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő
végrehajtásáról szóló
326/2013. (VIII. 30.)
Korm. rendelet rendelkezései
az irányadók.
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munkakörben vagy heti
tíz tanóra vagy foglalkozás
megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása
során szerzett szakmai
gyakorlat, a nevelési-oktatási
intézményben pedagógusmunkakörben fennálló,
határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás
vagy a megbízással
egyidejűleg pedagógusmunkakörben történő,
határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
felhasználói szintű
informatikai (MS Office, irodai
alkalmazások) ismeretek,
büntetlen előélet,
cselekvőképesség,
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség az egyes
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségekről szóló
2007. évi CLII. törvény 3. §
(1) bekezdés b), c) pontja,
valamint az 5. § (1) bekezdés
ca) pontja alapján.
A pályázatot papíralapon,
kettő nyomtatott és
egy elektronikus példányban
(CD vagy DVD adathordozón)
zárt borítékban kérjük
megküldeni.
Budapesti Gazdasági
Szakképzési Centrum
1074 Budapest, Dohány u. 65.

Budapesti Gazdasági SZC
Keleti Károly Közgazdasági
Szakközépiskolája
1106 Budapest,
Gyakorló u. 21-23.
Tagintézmény-vezető

A nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 67. §
(1) bekezdése, valamint
a törvény 3. melléklete
szerint: az adott nevelésioktatási intézményben
pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
– a 3. mellékletben felsorolt –
felsőfokú iskolai végzettség
és szakképzettség,
középiskolában
az e törvényben foglaltak
szerint pedagógus-munkakör
betöltésére jogosító
mesterképzésben szerzett

A vezetői megbízás
időtartama: határozott időre,
5 évre, 2016. július 1.–
2021. június 30.
Az illetmény megállapítására
és a juttatásokra
a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, valamint
a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény,
továbbá a pedagógusok
előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény köznevelési
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1

Budapesti Gazdasági
Szakképzési Centrum
1074 Budapest, Dohány u. 65.

2

Budapesti Gazdasági SZC
Leövey Klára Közgazdasági
Szakközépiskolája
és Szakiskolája
1081 Budapest,
Bezerédi u. 16/A
Tagintézmény-vezető

3

4

szakképzettség, pedagógusszakvizsga keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség, legalább
öt év pedagógusmunkakörben vagy heti
tíz tanóra vagy foglalkozás
megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása
során szerzett szakmai
gyakorlat, a nevelési-oktatási
intézményben pedagógusmunkakörben fennálló,
határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás
vagy a megbízással
egyidejűleg pedagógusmunkakörben történő,
határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
felhasználói szintű
informatikai (MS Office, irodai
alkalmazások) ismeretek,
büntetlen előélet,
cselekvőképesség,
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség az egyes
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségekről szóló
2007. évi CLII. törvény 3. §
(1) bekezdés b), c) pontja,
valamint az 5. § (1) bekezdés
ca) pontja alapján.
A pályázatot papíralapon,
kettő nyomtatott és
egy elektronikus példányban
(CD vagy DVD adathordozón)
zárt borítékban kérjük
megküldeni.

intézményekben történő
végrehajtásáról szóló
326/2013. (VIII. 30.)
Korm. rendelet rendelkezései
az irányadók.

A nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 67. §
(1) bekezdése, valamint
a törvény 3. melléklete
szerint: az adott nevelésioktatási intézményben
pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
– a 3. mellékletben felsorolt –
felsőfokú iskolai végzettség
és szakképzettség,

A vezetői megbízás
időtartama: határozott időre,
5 évre, 2016. július 1.–
2021. június 30.
Az illetmény megállapítására
és a juttatásokra
a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, valamint
a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény,
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1

Budapesti Gazdasági
Szakképzési Centrum
1074 Budapest, Dohány u. 65.

2

Budapesti Gazdasági SZC
Pesterzsébeti Közgazdasági
Szakközépiskolája
1201 Budapest,
Vörösmarty u. 30.
Tagintézmény-vezető

3

4

középiskolában
az e törvényben foglaltak
szerint pedagógus-munkakör
betöltésére jogosító
mesterképzésben szerzett
szakképzettség, pedagógusszakvizsga keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség, legalább
öt év pedagógusmunkakörben vagy heti
tíz tanóra vagy foglalkozás
megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása
során szerzett szakmai
gyakorlat, a nevelési-oktatási
intézményben pedagógusmunkakörben fennálló,
határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás
vagy a megbízással
egyidejűleg pedagógusmunkakörben történő,
határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
felhasználói szintű
informatikai (MS Office, irodai
alkalmazások) ismeretek,
büntetlen előélet,
cselekvőképesség,
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség az egyes
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségekről szóló
2007. évi CLII. törvény 3. §
(1) bekezdés b), c) pontja,
valamint az 5. § (1) bekezdés
ca) pontja alapján.
A pályázatot papíralapon,
kettő nyomtatott és
egy elektronikus példányban
(CD vagy DVD adathordozón)
zárt borítékban kérjük
megküldeni.

továbbá a pedagógusok
előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő
végrehajtásáról szóló
326/2013. (VIII. 30.)
Korm. rendelet rendelkezései
az irányadók.

A nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 67. §
(1) bekezdése, valamint
a törvény 3. melléklete
szerint: az adott nevelésioktatási intézményben
pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges

A vezetői megbízás
időtartama: határozott időre,
5 évre, 2016. július 1.–
2021. június 30.
Az illetmény megállapítására
és a juttatásokra
a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi
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– a 3. mellékletben felsorolt –

XXXIII. törvény, valamint

felsőfokú iskolai végzettség

a nemzeti köznevelésről szóló

és szakképzettség,

2011. évi CXC. törvény,

középiskolában

továbbá a pedagógusok

az e törvényben foglaltak

előmeneteli rendszeréről

szerint pedagógus munkakör

és a közalkalmazottak

betöltésére jogosító

jogállásáról szóló 1992. évi

mesterképzésben szerzett

XXXIII. törvény köznevelési

szakképzettség, pedagógus-

intézményekben történő

szakvizsga keretében szerzett

végrehajtásáról szóló

intézményvezetői

326/2013. (VIII. 30.)

szakképzettség, legalább

Korm. rendelet rendelkezései

öt év pedagógus-

az irányadók.

munkakörben vagy heti
tíz tanóra vagy foglalkozás
megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása
során szerzett szakmai
gyakorlat, a nevelési-oktatási
intézményben pedagógusmunkakörben fennálló,
határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás
vagy a megbízással
egyidejűleg pedagógusmunkakörben történő,
határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
felhasználói szintű
informatikai (MS Office, irodai
alkalmazások) ismeretek,
büntetlen előélet,
cselekvőképesség,
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség az egyes
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségekről szóló
2007. évi CLII. törvény 3. §
(1) bekezdés b), c) pontja,
valamint az 5. § (1) bekezdés
ca) pontja alapján.
A pályázatot papíralapon,
kettő nyomtatott és
egy elektronikus példányban
(CD vagy DVD adathordozón)
zárt borítékban kérjük
megküldeni.
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Budapesti Gazdasági
Szakképzési Centrum
1074 Budapest, Dohány u. 65.

Budapesti Gazdasági SZC
Pestszentlőrinci Közgazdasági
és Informatikai
Szakközépiskolája

A nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 67. §
(1) bekezdése, valamint
a törvény 3. melléklete
szerint: az adott nevelésioktatási intézményben
pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
– a 3. mellékletben felsorolt –
felsőfokú iskolai végzettség
és szakképzettség,
középiskolában
az e törvényben foglaltak
szerint pedagógus-munkakör
betöltésére jogosító
mesterképzésben szerzett
szakképzettség, pedagógusszakvizsga keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség, legalább
öt év pedagógusmunkakörben vagy heti
tíz tanóra vagy foglalkozás
megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása
során szerzett szakmai
gyakorlat, a nevelési-oktatási
intézményben pedagógusmunkakörben fennálló,
határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás
vagy a megbízással
egyidejűleg pedagógusmunkakörben történő,
határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
felhasználói szintű
informatikai (MS Office, irodai
alkalmazások) ismeretek,
büntetlen előélet,
cselekvőképesség,
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség az egyes
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségekről szóló
2007. évi CLII. törvény 3. §
(1) bekezdés b), c) pontja,
valamint az 5. § (1) bekezdés
ca) pontja alapján.
A pályázatot papíralapon,

A vezetői megbízás
időtartama: határozott időre,
5 évre, 2016. július 1.–
2021. június 30.
Az illetmény megállapítására
és a juttatásokra
a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, valamint
a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény,
továbbá a pedagógusok
előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő
végrehajtásáról szóló
326/2013. (VIII. 30.)
Korm. rendelet rendelkezései
az irányadók.

1184 Budapest,
Hengersor u. 34.
Tagintézmény-vezető
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kettő nyomtatott és
egy elektronikus példányban
(CD vagy DVD adathordozón)
zárt borítékban kérjük
megküldeni.
Budapesti Gazdasági
Szakképzési Centrum
1074 Budapest, Dohány u. 65.

Budapesti Gazdasági SZC
Szász Ferenc Kereskedelmi
Szakközépiskolája
és Szakiskolája
1087 Budapest,
Szörény u. 2–4.
Tagintézmény-vezető

A nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 67. §
(1) bekezdése, valamint
a törvény 3. melléklete
szerint: az adott nevelésioktatási intézményben
pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
– a 3. mellékletben felsorolt –
felsőfokú iskolai végzettség
és szakképzettség,
középiskolában
az e törvényben foglaltak
szerint pedagógus-munkakör
betöltésére jogosító
mesterképzésben szerzett
szakképzettség, pedagógusszakvizsga keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség, legalább
öt év pedagógusmunkakörben vagy heti
tíz tanóra vagy foglalkozás
megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása
során szerzett szakmai
gyakorlat, a nevelési-oktatási
intézményben pedagógusmunkakörben fennálló,
határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás
vagy a megbízással
egyidejűleg pedagógusmunkakörben történő,
határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
felhasználói szintű
informatikai (MS Office, irodai
alkalmazások) ismeretek,
büntetlen előélet,
cselekvőképesség,
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség az egyes
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségekről szóló

A vezetői megbízás
időtartama: határozott időre,
5 évre, 2016. július 1.–
2021. június 30.
Az illetmény megállapítására
és a juttatásokra
a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, valamint
a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény,
továbbá a pedagógusok
előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő
végrehajtásáról szóló
326/2013. (VIII. 30.)
Korm. rendelet rendelkezései
az irányadók.
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2007. évi CLII. törvény 3. §
(1) bekezdés b), c) pontja,
valamint az 5. § (1) bekezdés
ca) pontja alapján.
A pályázatot papíralapon,
kettő nyomtatott és
egy elektronikus példányban
(CD vagy DVD adathordozón)
zárt borítékban kérjük
megküldeni.
Budapesti Gazdasági
Szakképzési Centrum
1074 Budapest, Dohány u. 65.

Budapesti Gazdasági SZC
Széchenyi István
Kereskedelmi
Szakközépiskolája
1088 Budapest,
Vas u. 9–11.
Tagintézmény-vezető

A nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 67. §
(1) bekezdése, valamint
a törvény 3. melléklete
szerint: az adott nevelésioktatási intézményben
pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
– a 3. mellékletben felsorolt –
felsőfokú iskolai végzettség
és szakképzettség,
középiskolában
az e törvényben foglaltak
szerint pedagógus-munkakör
betöltésére jogosító
mesterképzésben szerzett
szakképzettség, pedagógusszakvizsga keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség, legalább
öt év pedagógusmunkakörben vagy heti
tíz tanóra vagy foglalkozás
megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása
során szerzett szakmai
gyakorlat, a nevelési-oktatási
intézményben pedagógusmunkakörben fennálló,
határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás
vagy a megbízással
egyidejűleg pedagógusmunkakörben történő,
határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
felhasználói szintű
informatikai (MS Office, irodai
alkalmazások) ismeretek,
büntetlen előélet,

A vezetői megbízás
időtartama: határozott időre,
5 évre, 2016. július 1.–
2021. június 30.
Az illetmény megállapítására
és a juttatásokra
a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, valamint
a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény,
továbbá a pedagógusok
előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő
végrehajtásáról szóló
326/2013. (VIII. 30.)
Korm. rendelet rendelkezései
az irányadók.
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cselekvőképesség,
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség az egyes
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségekről szóló
2007. évi CLII. törvény 3. §
(1) bekezdés b), c) pontja,
valamint az 5. § (1) bekezdés
ca) pontja alapján.
A pályázatot papíralapon,
kettő nyomtatott és
egy elektronikus példányban
(CD vagy DVD adathordozón)
zárt borítékban kérjük
megküldeni.
Budapesti Gazdasági
Szakképzési Centrum
1074 Budapest, Dohány u. 65.

Budapesti Gazdasági SZC
Szent István Közgazdasági
Szakközépiskolája
és Kollégiuma
1095 Budapest,
Mester u. 56–58.
Tagintézmény-vezető

A nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 67. §
(1) bekezdése, valamint
a törvény 3. melléklete
szerint: az adott nevelésioktatási intézményben
pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
– a 3. mellékletben felsorolt –
felsőfokú iskolai végzettség
és szakképzettség,
középiskolában
az e törvényben foglaltak
szerint pedagógus-munkakör
betöltésére jogosító
mesterképzésben szerzett
szakképzettség, pedagógusszakvizsga keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség, legalább
öt év pedagógusmunkakörben vagy heti
tíz tanóra vagy foglalkozás
megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása
során szerzett szakmai
gyakorlat, a nevelési-oktatási
intézményben pedagógusmunkakörben fennálló,
határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás
vagy a megbízással
egyidejűleg pedagógusmunkakörben történő,
határozatlan időre, teljes

A vezetői megbízás
időtartama: határozott időre,
5 évre, 2016. július 1.–
2021. június 30.
Az illetmény megállapítására
és a juttatásokra
a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, valamint
a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény,
továbbá a pedagógusok
előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő
végrehajtásáról szóló
326/2013. (VIII. 30.)
Korm. rendelet rendelkezései
az irányadók.
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munkaidőre szóló alkalmazás,
felhasználói szintű
informatikai (MS Office, irodai
alkalmazások) ismeretek,
büntetlen előélet,
cselekvőképesség,
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség az egyes
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségekről szóló
2007. évi CLII. törvény 3. §
(1) bekezdés b), c) pontja,
valamint az 5. § (1) bekezdés
ca) pontja alapján.
A pályázatot papíralapon,
kettő nyomtatott és
egy elektronikus példányban
(CD vagy DVD adathordozón)
zárt borítékban kérjük
megküldeni.
Budapesti Gazdasági
Szakképzési Centrum
1074 Budapest, Dohány u. 65.

Budapesti Gazdasági SZC
Teleki Blanka Közgazdasági
Szakközépiskolája
1095 Budapest,
Mester u. 23.
Tagintézmény-vezető

A nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 67. §
(1) bekezdése, valamint
a törvény 3. melléklete
szerint: az adott nevelésioktatási intézményben
pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
– a 3. mellékletben felsorolt –
felsőfokú iskolai végzettség
és szakképzettség,
középiskolában
az e törvényben foglaltak
szerint pedagógus-munkakör
betöltésére jogosító
mesterképzésben szerzett
szakképzettség, pedagógusszakvizsga keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség, legalább
öt év pedagógusmunkakörben vagy heti
tíz tanóra vagy foglalkozás
megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása
során szerzett szakmai
gyakorlat, a nevelési-oktatási
intézményben pedagógusmunkakörben fennálló,
határozatlan időre, teljes

A vezetői megbízás
időtartama: határozott időre,
5 évre, 2016. július 1.–
2021. június 30.
Az illetmény megállapítására
és a juttatásokra
a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, valamint
a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény,
továbbá a pedagógusok
előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő
végrehajtásáról szóló
326/2013. (VIII. 30.)
Korm. rendelet rendelkezései
az irányadók.
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munkaidőre szóló alkalmazás
vagy a megbízással
egyidejűleg pedagógusmunkakörben történő,
határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
felhasználói szintű
informatikai (MS Office, irodai
alkalmazások) ismeretek,
büntetlen előélet,
cselekvőképesség,
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség az egyes
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségekről szóló
2007. évi CLII. törvény 3. §
(1) bekezdés b), c) pontja,
valamint az 5. § (1) bekezdés
ca) pontja alapján.
A pályázatot papíralapon,
kettő nyomtatott és
egy elektronikus példányban
(CD vagy DVD adathordozón)
zárt borítékban kérjük
megküldeni.
Budapesti Gazdasági
Szakképzési Centrum
1074 Budapest, Dohány u. 65.

Budapesti Gazdasági SZC
Terézvárosi Kereskedelmi
és Közgazdasági
Szakközépiskolája
és Szakiskolája
1064 Budapest,
Szondy u. 41.
Tagintézmény-vezető

A nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 67. §
(1) bekezdése, valamint
a törvény 3. melléklete
szerint: az adott nevelésioktatási intézményben
pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
– a 3. mellékletben felsorolt –
felsőfokú iskolai végzettség
és szakképzettség,
középiskolában
az e törvényben foglaltak
szerint pedagógus-munkakör
betöltésére jogosító
mesterképzésben szerzett
szakképzettség, pedagógusszakvizsga keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség, legalább
öt év pedagógusmunkakörben vagy heti
tíz tanóra vagy foglalkozás
megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása

A vezetői megbízás
időtartama: határozott időre,
5 évre, 2016. július 1.–
2021. június 30.
Az illetmény megállapítására
és a juttatásokra
a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, valamint
a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény,
továbbá a pedagógusok
előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő
végrehajtásáról szóló
326/2013. (VIII. 30.)
Korm. rendelet rendelkezései
az irányadók.
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során szerzett szakmai
gyakorlat, a nevelési-oktatási
intézményben pedagógusmunkakörben fennálló,
határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás
vagy a megbízással
egyidejűleg pedagógusmunkakörben történő,
határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
felhasználói szintű
informatikai (MS Office, irodai
alkalmazások) ismeretek,
büntetlen előélet,
cselekvőképesség,
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség az egyes
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségekről szóló
2007. évi CLII. törvény 3. §
(1) bekezdés b), c) pontja,
valamint az 5. § (1) bekezdés
ca) pontja alapján.
A pályázatot papíralapon,
kettő nyomtatott és
egy elektronikus példányban
(CD vagy DVD adathordozón)
zárt borítékban kérjük
megküldeni.
Budapesti Gazdasági
Szakképzési Centrum
1074 Budapest, Dohány u. 65.

Budapesti Gazdasági SZC
Varga István Kereskedelmi,
Közgazdasági
Szakközépiskolája
és Szakiskolája
1039 Budapest,
Hatvany Lajos u. 7.
Tagintézmény-vezető

A nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 67. §
(1) bekezdése, valamint
a törvény 3. melléklete
szerint: az adott nevelésioktatási intézményben
pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
– a 3. mellékletben felsorolt –
felsőfokú iskolai végzettség
és szakképzettség,
középiskolában
az e törvényben foglaltak
szerint pedagógus-munkakör
betöltésére jogosító
mesterképzésben szerzett
szakképzettség, pedagógusszakvizsga keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség, legalább
öt év pedagógus-

A vezetői megbízás
időtartama: határozott időre,
5 évre, 2016. július 1.–
2021. június 30.
Az illetmény megállapítására
és a juttatásokra
a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, valamint
a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény,
továbbá a pedagógusok
előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő
végrehajtásáról szóló
326/2013. (VIII. 30.)
Korm. rendelet rendelkezései
az irányadók.
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munkakörben vagy heti
tíz tanóra vagy foglalkozás
megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása
során szerzett szakmai
gyakorlat, a nevelési-oktatási
intézményben pedagógusmunkakörben fennálló,
határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás
vagy a megbízással
egyidejűleg pedagógusmunkakörben történő,
határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
felhasználói szintű
informatikai (MS Office, irodai
alkalmazások) ismeretek,
büntetlen előélet,
cselekvőképesség,
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség az egyes
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségekről szóló
2007. évi CLII. törvény 3.§
(1) bekezdés b), c) pontja,
valamint az 5. § (1) bekezdés
ca) pontja alapján.
A pályázatot papíralapon,
kettő nyomtatott és
egy elektronikus példányban
(CD vagy DVD adathordozón)
zárt borítékban kérjük
megküldeni.
Budapesti Gazdasági
Szakképzési Centrum
1074 Budapest, Dohány u. 65.

Budapesti Gazdasági SZC
Vásárhelyi Pál Kereskedelmi
Szakközépiskolája
1212 Budapest,
Széchenyi u. 95.
Tagintézmény-vezető

A nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 67. §
(1) bekezdése, valamint
a törvény 3. melléklete
szerint: az adott nevelésioktatási intézményben
pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
– a 3. mellékletben felsorolt –
felsőfokú iskolai végzettség
és szakképzettség,
középiskolában
az e törvényben foglaltak
szerint pedagógus-munkakör

A vezetői megbízás
időtartama: határozott időre,
5 évre, 2016. július 1.–
2021. június 30.
Az illetmény megállapítására
és a juttatásokra
a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, valamint
a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény,
továbbá a pedagógusok
előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak
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Budapesti Műszaki
Szakképzési Centrum
1146 Budapest,
Thököly út 48–54.

2

BMSZC
Petrik Lajos Két Tanítási
Nyelvű Vegyipari,
Környezet-védelmi
és Informatikai
Szakközépiskola

3

4

betöltésére jogosító
mesterképzésben szerzett
szakképzettség, pedagógusszakvizsga keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség, legalább
öt év pedagógusmunkakörben vagy heti tíz
tanóra vagy foglalkozás
megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása
során szerzett szakmai
gyakorlat, a nevelési-oktatási
intézményben pedagógusmunkakörben fennálló,
határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás
vagy a megbízással
egyidejűleg pedagógusmunkakörben történő,
határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
felhasználói szintű
informatikai (MS Office, irodai
alkalmazások) ismeretek,
büntetlen előélet,
cselekvőképesség,
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség az egyes
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségekről szóló
2007. évi CLII. törvény 3. §
(1) bekezdés b), c) pontja,
valamint az 5. § (1) bekezdés
ca) pontja alapján.
A pályázatot papíralapon,
kettő nyomtatott és
egy elektronikus példányban
(CD vagy DVD adathordozón)
zárt borítékban kérjük
megküldeni.

jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő
végrehajtásáról szóló
326/2013. (VIII. 30.)
Korm. rendelet rendelkezései
az irányadók.

Felsőfokú iskolai végzettség
és szakképzettség,
középiskolában
az e törvényben foglaltak
szerint pedagógusmunkakör betöltésére
jogosító mesterképzésben

ÁEI: 2016. július 1.
A megbízás öt évre,
2021. június 30-áig szól.
ill: a Kjt. szerint, valamint
az Nkt. és a 326/2013.
(VIII. 30.) Korm. rendelet
rendelkezései irányadók.
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Tagintézmény-vezető
(magasabb vezető)
Munkavégzés helye:
1146 Budapest,
Thököly út 48–54.

Budapesti Műszaki
Szakképzési Centrum
1146 Budapest,
Thököly út 48–54.

BMSZC
Bláthy Ottó Titusz
Informatikai Szakközépiskola
Tagintézmény-vezető
(magasabb vezető)
Munkavégzés helye:
1032 Budapest,
Bécsi út 134.

3

4

szerzett szakképzettség,
pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség, legalább
öt év pedagógusmunkakörben vagy heti
tíz tanóra vagy foglalkozás
megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása
során szerzett szakmai
gyakorlat, felhasználói szintű
informatikai (MS Office, irodai
alkalmazások) ismeretek,
büntetlen előélet,
cselekvőképesség,
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség a 2007. évi
CLII. tv. 3. § (1) bek.
b), c) pontja, valamint az 5. §
(1) bek. ca) pontja alapján.

vp: a Kjt. szerint.
Pbhi: 2016. április 6.
Pehi: 2016. június 15.
A pályázathoz mellékelni
szükséges: fényképes szakmai
önéletrajz, az álláshely
betöltéséhez szükséges
iskolai végzettség,
szakképzettség, szakvizsga
meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített
másolata, 90 napnál nem
régebbi hatósági erkölcsi
bizonyítvány a büntetlen
előélet igazolására, pályázó
szakmai gyakorlatát igazoló
dokumentum, motivációs
levél, a tagintézmény
vezetésére vonatkozó
program, amely tartalmazza
a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési
elképzeléseket, nyilatkozat
arra vonatkozóan, hogy
a pályázó hozzájárul
személyes adatainak
pályázattal összefüggő
kezeléséhez, továbbításához,
folyamatban lévő
szakképzettség megszerzése
esetén az igazolás benyújtása
legkésőbb 2016. június 10-éig
lehetséges.
A pályázatot papíralapon,
kettő nyomtatott és
egy elektronikus példányban,
CD-n, zárt borítékban kérjük
megküldeni a BMSZC címére.

Felsőfokú iskolai végzettség
és szakképzettség,
középiskolában
az e törvényben foglaltak
szerint pedagógus-munkakör
betöltésére jogosító
mesterképzésben szerzett
szakképzettség, pedagógusszakvizsga keretében szerzett
intézményvezetői

ÁEI: 2016. július 1.
A megbízás öt évre,
2021. június 30-áig szól.
ill: a Kjt. szerint, valamint
az Nkt. és a 326/2013.
(VIII. 30.) Korm. rendelet
rendelkezései irányadók.
vp: a Kjt. szerint.
Pbhi: 2016. április 6.
Pehi: 2016. június 15.

939

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 6. szám

1

Budapesti Műszaki
Szakképzési Centrum
1146 Budapest,
Thököly út 48–54.

2

BMSZC
Wesselényi Miklós Műszaki
Szakközépiskola és Szakiskola
Tagintézmény-vezető
(magasabb vezető)
Munkavégzés helye:
1149 Budapest,
Várna utca 23.

3

4

szakképzettség, legalább
öt év pedagógusmunkakörben vagy heti
tíz tanóra vagy foglalkozás
megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása
során szerzett szakmai
gyakorlat, felhasználói szintű
informatikai (MS Office, irodai
alkalmazások) ismeretek,
büntetlen előélet,
cselekvőképesség,
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség a 2007. évi
CLII. tv. 3. § (1) bek.
b), c) pontja, valamint az 5. §
(1) bek. ca) pontja alapján.

A pályázathoz mellékelni
szükséges: fényképes szakmai
önéletrajz, az álláshely
betöltéséhez szükséges
iskolai végzettség,
szakképzettség, szakvizsga
meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített
másolata, 90 napnál nem
régebbi hatósági erkölcsi
bizonyítvány a büntetlen
előélet igazolására, pályázó
szakmai gyakorlatát igazoló
dokumentum, motivációs
levél, a tagintézmény
vezetésére vonatkozó
program, amely tartalmazza
a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési
elképzeléseket, nyilatkozat
arra vonatkozóan, hogy
a pályázó hozzájárul
személyes adatainak
pályázattal összefüggő
kezeléséhez, továbbításához,
folyamatban lévő
szakképzettség megszerzése
esetén az igazolás benyújtása
legkésőbb 2016. június 10-éig
lehetséges.
A pályázatot papíralapon,
kettő nyomtatott és
egy elektronikus példányban,
CD-n, zárt borítékban kérjük
megküldeni a BMSZC címére.

Felsőfokú iskolai végzettség
és szakképzettség,
középiskolában
az e törvényben foglaltak
szerint pedagógus-munkakör
betöltésére jogosító
mesterképzésben szerzett
szakképzettség, pedagógusszakvizsga keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség, legalább
öt év pedagógusmunkakörben vagy heti
tíz tanóra vagy foglalkozás

ÁEI: 2016. július 1.
A megbízás öt évre,
2021. június 30-áig szól.
ill: a Kjt. szerint, valamint
az Nkt. és a 326/2013.
(VIII. 30.) Korm. rendelet
rendelkezései irányadók.
vp: a Kjt. szerint.
Pbhi: 2016. április 6.
Pehi: 2016. június 15.
A pályázathoz mellékelni
szükséges: fényképes szakmai
önéletrajz, az álláshely
betöltéséhez szükséges
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Budapesti Műszaki
Szakképzési Centrum
1146 Budapest,
Thököly út 48–54.

2

BMSZC
Újpesti Két Tanítási Nyelvű
Műszaki Szakközépiskola
Tagintézmény-vezető
(magasabb vezető)
Munkavégzés helye:
1041 Budapest,
Görgey Artúr utca 26.

3

4

megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása
során szerzett szakmai
gyakorlat, felhasználói szintű
informatikai (MS Office, irodai
alkalmazások) ismeretek,
büntetlen előélet,
cselekvőképesség,
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség a 2007. évi
CLII. tv. 3. § (1) bek.
b), c) pontja, valamint az 5. §
(1) bek. ca) pontja alapján.

iskolai végzettség,
szakképzettség, szakvizsga
meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített
másolata, 90 napnál nem
régebbi hatósági erkölcsi
bizonyítvány a büntetlen
előélet igazolására, pályázó
szakmai gyakorlatát igazoló
dokumentum, motivációs
levél, a tagintézmény
vezetésére vonatkozó
program, amely tartalmazza
a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési
elképzeléseket, nyilatkozat
arra vonatkozóan, hogy
a pályázó hozzájárul
személyes adatainak
pályázattal összefüggő
kezeléséhez, továbbításához,
folyamatban lévő
szakképzettség megszerzése
esetén az igazolás benyújtása
legkésőbb 2016. június 10-éig
lehetséges.
A pályázatot papíralapon,
kettő nyomtatott és
egy elektronikus példányban,
CD-n, zárt borítékban kérjük
megküldeni a BMSZC címére.

Felsőfokú iskolai végzettség
és szakképzettség,
középiskolában
az e törvényben foglaltak
szerint pedagógus-munkakör
betöltésére jogosító
mesterképzésben szerzett
szakképzettség, pedagógusszakvizsga keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség, legalább
öt év pedagógusmunkakörben vagy heti
tíz tanóra vagy foglalkozás
megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása
során szerzett szakmai
gyakorlat, felhasználói szintű

ÁEI: 2016. július 1.
A megbízás öt évre,
2021. június 30-áig szól.
ill: a Kjt. szerint, valamint
az Nkt. és a 326/2013.
(VIII. 30.) Korm. rendelet
rendelkezései irányadók.
vp: a Kjt. szerint.
Pbhi: 2016. április 06.
Pehi: 2016. június 15.
A pályázathoz mellékelni
szükséges: fényképes szakmai
önéletrajz, az álláshely
betöltéséhez szükséges
iskolai végzettség,
szakképzettség, szakvizsga
meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített
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1

Budapesti Műszaki
Szakképzési Centrum
1146 Budapest,
Thököly út 48–54.

2

BMSZC
Verebély László
Szakközépiskola és Szakiskola
Tagintézmény-vezető
(magasabb vezető)
Munkavégzés helye:
1139 Budapest,
Üteg utca 15.

3

4

informatikai (MS Office, irodai
alkalmazások) ismeretek,
büntetlen előélet,
cselekvőképesség,
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség a 2007. évi
CLII. tv. 3.§ (1) bek.
b), c) pontja, valamint az 5. §
(1) bek. ca) pontja alapján.

másolata, 90 napnál nem
régebbi hatósági erkölcsi
bizonyítvány a büntetlen
előélet igazolására, pályázó
szakmai gyakorlatát igazoló
dokumentum, motivációs
levél, a tagintézmény
vezetésére vonatkozó
program, amely tartalmazza
a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési
elképzeléseket, nyilatkozat
arra vonatkozóan, hogy
a pályázó hozzájárul
személyes adatainak
pályázattal összefüggő
kezeléséhez, továbbításához,
folyamatban lévő
szakképzettség megszerzése
esetén az igazolás benyújtása
legkésőbb 2016. június 10-éig
lehetséges.
A pályázatot papíralapon,
kettő nyomtatott és
egy elektronikus példányban,
CD-n, zárt borítékban kérjük
megküldeni a BMSZC címére.

Felsőfokú iskolai végzettség
és szakképzettség,
középiskolában
az e törvényben foglaltak
szerint pedagógus-munkakör
betöltésére jogosító
mesterképzésben szerzett
szakképzettség, pedagógusszakvizsga keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség, legalább
öt év pedagógusmunkakörben vagy heti
tíz tanóra vagy foglalkozás
megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása
során szerzett szakmai
gyakorlat, felhasználói szintű
informatikai (MS Office, irodai
alkalmazások) ismeretek,
büntetlen előélet,
cselekvőképesség,

ÁEI: 2016. július 1.
A megbízás öt évre,
2021. június 30-áig szól.
ill: a Kjt. szerint, valamint
az Nkt. és a 326/2013.
(VIII. 30.) Korm. rendelet
rendelkezései irányadók.
vp: a Kjt. szerint.
Pbhi: 2016. április 6.
Pehi: 2016. június 15.
A pályázathoz mellékelni
szükséges: fényképes szakmai
önéletrajz, az álláshely
betöltéséhez szükséges
iskolai végzettség,
szakképzettség, szakvizsga
meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített
másolata, 90 napnál nem
régebbi hatósági erkölcsi
bizonyítvány a büntetlen
előélet igazolására, pályázó
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1

Budapesti Műszaki
Szakképzési Centrum
1146 Budapest,
Thököly út 48–54.

2

BMSZC
Bolyai János Műszaki
Szakközépiskola és Kollégium
Tagintézmény-vezető
(magasabb vezető)
Munkavégzés helye:
1134 Budapest,
Váci út 21.

3

4

vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség a 2007. évi
CLII. tv. 3. § (1) bek.
b), c) pontja valamint az 5. §
(1) bek. ca) pontja alapján.

szakmai gyakorlatát igazoló
dokumentum, motivációs
levél, a tagintézmény
vezetésére vonatkozó
program, amely tartalmazza
a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési
elképzeléseket, nyilatkozat
arra vonatkozóan, hogy
a pályázó hozzájárul
személyes adatainak
pályázattal összefüggő
kezeléséhez, továbbításához,
folyamatban lévő
szakképzettség megszerzése
esetén az igazolás benyújtása
legkésőbb 2016. június 10-éig
lehetséges.
A pályázatot papíralapon,
kettő nyomtatott és
egy elektronikus példányban,
CD-n, zárt borítékban kérjük
megküldeni a BMSZC címére.

Felsőfokú iskolai végzettség
és szakképzettség,
középiskolában
az e törvényben foglaltak
szerint pedagógus-munkakör
betöltésére jogosító
mesterképzésben szerzett
szakképzettség, pedagógusszakvizsga keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség, legalább
öt év pedagógus
munkakörben vagy heti
tíz tanóra vagy foglalkozás
megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása
során szerzett szakmai
gyakorlat, felhasználói szintű
informatikai (MS Office, irodai
alkalmazások) ismeretek,
büntetlen előélet,
cselekvőképesség,
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség a 2007. évi
CLII. tv. 3. § (1) bek.
b), c) pontja, valamint az 5. §
(1) bek. ca) pontja alapján.

ÁEI: 2016. július 1.
A megbízás öt évre,
2021. június 30-áig szól.
ill: a Kjt. szerint, valamint
az Nkt. és a 326/2013.
(VIII. 30.) Korm. rendelet
rendelkezései irányadók.
vp: a Kjt. szerint.
Pbhi: 2016. április 6.
Pehi: 2016. június 15.
A pályázathoz mellékelni
szükséges: fényképes szakmai
önéletrajz, az álláshely
betöltéséhez szükséges
iskolai végzettség,
szakképzettség, szakvizsga
meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített
másolata, 90 napnál nem
régebbi hatósági erkölcsi
bizonyítvány a büntetlen
előélet igazolására, pályázó
szakmai gyakorlatát igazoló
dokumentum, motivációs
levél, a tagintézmény
vezetésére vonatkozó
program, amely tartalmazza
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a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési
elképzeléseket, nyilatkozat
arra vonatkozóan, hogy
a pályázó hozzájárul
személyes adatainak
pályázattal összefüggő
kezeléséhez, továbbításához,
folyamatban lévő
szakképzettség megszerzése
esetén az igazolás benyújtása
legkésőbb 2016. június 10-éig
lehetséges.
A pályázatot papíralapon,
kettő nyomtatott és
egy elektronikus példányban,
CD-n, zárt borítékban kérjük
megküldeni a BMSZC címére.

Budapesti Műszaki
Szakképzési Centrum
1146 Budapest,
Thököly út 48–54.

BMSZC
Egressy Gábor
Két Tanítási Nyelvű
Szakközépiskolája
Tagintézmény-vezető
(magasabb vezető)
Munkavégzés helye:
1149 Budapest,
Egressy út 71.

Felsőfokú iskolai végzettség
és szakképzettség,
középiskolában
az e törvényben foglaltak
szerint pedagógus-munkakör
betöltésére jogosító
mesterképzésben szerzett
szakképzettség, pedagógusszakvizsga keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség, legalább
öt év pedagógus
munkakörben vagy heti
tíz tanóra vagy foglalkozás
megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása
során szerzett szakmai
gyakorlat, felhasználói szintű
informatikai (MS Office, irodai
alkalmazások) ismeretek,
büntetlen előélet,
cselekvőképesség,
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség a 2007. évi
CLII. tv. 3. § (1) bek.
b), c) pontja, valamint az 5. §
(1) bek. ca) pontja alapján.

ÁEI: 2016. július 1.
A megbízás öt évre,
2021. június 30-áig szól.
ill: a Kjt. szerint, valamint
az Nkt. és a 326/2013.
(VIII. 30.) Korm. rendelet
rendelkezései irányadók.
vp: a Kjt. szerint.
Pbhi: 2016. április 6.
Pehi: 2016. június 15.
A pályázathoz mellékelni
szükséges: fényképes szakmai
önéletrajz, az álláshely
betöltéséhez szükséges
iskolai végzettség,
szakképzettség, szakvizsga
meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített
másolata, 90 napnál nem
régebbi hatósági erkölcsi
bizonyítvány a büntetlen
előélet igazolására, pályázó
szakmai gyakorlatát igazoló
dokumentum, motivációs
levél, a tagintézmény
vezetésére vonatkozó
program, amely tartalmazza
a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési
elképzeléseket, nyilatkozat
arra vonatkozóan,
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hogy a pályázó hozzájárul
személyes adatainak
pályázattal összefüggő
kezeléséhez, továbbításához,
folyamatban lévő
szakképzettség megszerzése
esetén az igazolás benyújtása
legkésőbb 2016. június 10-éig
lehetséges.
A pályázatot papíralapon,
kettő nyomtatott és
egy elektronikus példányban,
CD-n, zárt borítékban kérjük
megküldeni a BMSZC címére.

Budapesti Műszaki
Szakképzési Centrum
1146 Budapest,
Thököly út 48–54.

BMSZC
Neumann János
Számítástechnikai
Szakközépiskola
Tagintézmény-vezető
(magasabb vezető)
Munkavégzés helye:
1144 Budapest,
Kerepesi út 124.

Felsőfokú iskolai végzettség
és szakképzettség,
középiskolában
az e törvényben foglaltak
szerint pedagógus-munkakör
betöltésére jogosító
mesterképzésben szerzett
szakképzettség, pedagógusszakvizsga keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség, legalább
öt év pedagógus
munkakörben vagy heti
tíz tanóra vagy foglalkozás
megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása
során szerzett szakmai
gyakorlat, felhasználói szintű
informatikai (MS Office, irodai
alkalmazások) ismeretek,
büntetlen előélet,
cselekvőképesség,
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség a 2007. évi
CLII. tv. 3. § (1) bek.
b), c) pontja, valamint az 5. §
(1) bek. ca) pontja alapján.

ÁEI: 2016. július 1.
A megbízás öt évre,
2021. június 30-áig szól.
ill: a Kjt. szerint, valamint
az Nkt. és a 326/2013.
(VIII. 30.) Korm. rendelet
rendelkezései irányadók.
vp: a Kjt. szerint.
Pbhi: 2016. április 6.
Pehi: 2016. június 15.
A pályázathoz mellékelni
szükséges: fényképes szakmai
önéletrajz, az álláshely
betöltéséhez szükséges
iskolai végzettség,
szakképzettség, szakvizsga
meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített
másolata, 90 napnál nem
régebbi hatósági erkölcsi
bizonyítvány a büntetlen
előélet igazolására, pályázó
szakmai gyakorlatát igazoló
dokumentum, motivációs
levél, a tagintézmény
vezetésére vonatkozó
program, amely tartalmazza
a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési
elképzeléseket, nyilatkozat
arra vonatkozóan, hogy
a pályázó hozzájárul
személyes adatainak
pályázattal összefüggő
kezeléséhez, továbbításához,
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folyamatban lévő
szakképzettség megszerzése
esetén az igazolás benyújtása
legkésőbb 2016. június 10-éig
lehetséges.
A pályázatot papíralapon,
kettő nyomtatott és
egy elektronikus példányban,
CD-n, zárt borítékban kérjük
megküldeni a BMSZC címére.

Budapesti Műszaki
Szakképzési Centrum
1146 Budapest,
Thököly út 48–54.

BMSZC
Pataky István
Híradásipari és Informatikai
Szakközépiskola
Tagintézmény-vezető
(magasabb vezető)
Munkavégzés helye:
1101 Budapest,
Salgótarjáni út 53/B

Felsőfokú iskolai végzettség
és szakképzettség,
középiskolában
az e törvényben foglaltak
szerint pedagógus munkakör
betöltésére jogosító
mesterképzésben szerzett
szakképzettség, pedagógusszakvizsga keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség, legalább
öt év pedagógusmunkakörben vagy heti
tíz tanóra vagy foglalkozás
megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása
során szerzett szakmai
gyakorlat, felhasználói szintű
informatikai (MS Office, irodai
alkalmazások) ismeretek,
büntetlen előélet,
cselekvőképesség,
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség a 2007. évi
CLII. tv. 3. § (1) bek.
b), c) pontja, valamint az 5. §
(1) bek. ca) pontja alapján.

ÁEI: 2016. július 1.
A megbízás öt évre,
2021. június 30-áig szól.
ill: a Kjt. szerint, valamint
az Nkt. és a 326/2013.
(VIII. 30.) Korm. rendelet
rendelkezései irányadók.
vp: a Kjt. szerint.
Pbhi: 2016. április 6.
Pehi: 2016. június 15.
A pályázathoz mellékelni
szükséges: fényképes szakmai
önéletrajz, az álláshely
betöltéséhez szükséges
iskolai végzettség,
szakképzettség, szakvizsga
meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített
másolata, 90 napnál nem
régebbi hatósági erkölcsi
bizonyítvány a büntetlen
előélet igazolására, pályázó
szakmai gyakorlatát igazoló
dokumentum, motivációs
levél, a tagintézmény
vezetésére vonatkozó
program, amely tartalmazza
a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési
elképzeléseket, nyilatkozat
arra vonatkozóan, hogy
a pályázó hozzájárul
személyes adatainak
pályázattal összefüggő
kezeléséhez, továbbításához,
folyamatban lévő
szakképzettség megszerzése
esetén az igazolás benyújtása
legkésőbb 2016. június 10-éig
lehetséges.
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A pályázatot papíralapon,
kettő nyomtatott és
egy elektronikus példányban,
CD-n, zárt borítékban kérjük
megküldeni a BMSZC címére.

Budapesti Műszaki
Szakképzési Centrum
1146 Budapest,
Thököly út 48–54.

BMSZC
Than Károly Ökoiskola,
Gimnázium,
Szakközépiskola és Szakiskola
Tagintézmény-vezető
(magasabb vezető)
Munkavégzés helye:
1023 Budapest,
Lajos utca 1–5.

Felsőfokú iskolai végzettség
és szakképzettség,
középiskolában
az e törvényben foglaltak
szerint pedagógus-munkakör
betöltésére jogosító
mesterképzésben szerzett
szakképzettség, pedagógusszakvizsga keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség, legalább
öt év pedagógusmunkakörben vagy heti
tíz tanóra vagy foglalkozás
megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása
során szerzett szakmai
gyakorlat, felhasználói szintű
informatikai (MS Office, irodai
alkalmazások) ismeretek,
büntetlen előélet,
cselekvőképesség,
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség a 2007. évi
CLII. tv. 3. § (1) bek.
b), c) pontja, valamint az 5. §
(1) bek. ca) pontja alapján.

ÁEI: 2016. július 1.
A megbízás öt évre,
2021. június 30-áig szól.
ill: a Kjt. szerint, valamint
az Nkt. és a 326/2013.
(VIII. 30.) Korm. rendelet
rendelkezései irányadók.
vp: a Kjt. szerint.
Pbhi: 2016. április 6.
Pehi: 2016. június 15.
A pályázathoz mellékelni
szükséges: fényképes szakmai
önéletrajz, az álláshely
betöltéséhez szükséges
iskolai végzettség,
szakképzettség, szakvizsga
meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített
másolata, 90 napnál nem
régebbi hatósági erkölcsi
bizonyítvány a büntetlen
előélet igazolására,
pályázó szakmai gyakorlatát
igazoló dokumentum,
motivációs levél,
a tagintézmény vezetésére
vonatkozó program, amely
tartalmazza a szakmai
helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléseket,
nyilatkozat arra vonatkozóan,
hogy a pályázó hozzájárul
személyes adatainak
pályázattal összefüggő
kezeléséhez, továbbításához,
folyamatban lévő
szakképzettség megszerzése
esetén az igazolás benyújtása
legkésőbb 2016. június 10-éig
lehetséges.
A pályázatot papíralapon,
kettő nyomtatott és
egy elektronikus példányban,
CD-n, zárt borítékban kérjük
megküldeni a BMSZC címére.
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Budapesti Műszaki
Szakképzési Centrum
1146 Budapest,
Thököly út 48–54.

2

BMSZC
Trefort Ágoston
Két Tanítási Nyelvű
Szakközépiskola
Tagintézmény-vezető
(magasabb vezető)
Munkavégzés helye:
1191 Budapest,
Kossuth tér 12.

Budapesti Műszaki
Szakképzési Centrum
1146 Budapest,
Thököly út 48–54.

BMSZC
Puskás Tivadar
Távközlési Technikum,
Infokommunikációs
Szakközépiskola

3

4

Felsőfokú iskolai végzettség
és szakképzettség,
középiskolában
az e törvényben foglaltak
szerint pedagógus-munkakör
betöltésére jogosító
mesterképzésben szerzett
szakképzettség, pedagógusszakvizsga keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség, legalább
öt év pedagógus
munkakörben vagy heti
tíz tanóra vagy foglalkozás
megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása
során szerzett szakmai
gyakorlat, felhasználói szintű
informatikai (MS Office, irodai
alkalmazások) ismeretek,
büntetlen előélet,
cselekvőképesség,
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség a 2007. évi
CLII. tv. 3. § (1) bek.
b), c) pontja, valamint az 5. §
(1) bek. ca) pontja alapján.

ÁEI: 2016. július 1.
A megbízás öt évre,
2021. június 30-áig szól.
ill: a Kjt. szerint, valamint
az Nkt. és a 326/2013.
(VIII. 30.) Korm. rendelet
rendelkezései irányadók.
vp: a Kjt. szerint.
Pbhi: 2016. április 6.
Pehi: 2016. június 15.
A pályázathoz mellékelni
szükséges: fényképes szakmai
önéletrajz, az álláshely
betöltéséhez szükséges
iskolai végzettség,
szakképzettség, szakvizsga
meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített
másolata, 90 napnál nem
régebbi hatósági erkölcsi
bizonyítvány a büntetlen
előélet igazolására, pályázó
szakmai gyakorlatát igazoló
dokumentum, motivációs
levél, a tagintézmény
vezetésére vonatkozó
program, amely tartalmazza
a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési
elképzeléseket, nyilatkozat
arra vonatkozóan, hogy
a pályázó hozzájárul
személyes adatainak
pályázattal összefüggő
kezeléséhez, továbbításához,
folyamatban lévő
szakképzettség megszerzése
esetén az igazolás benyújtása
legkésőbb 2016. június 10-éig
lehetséges.
A pályázatot papíralapon,
kettő nyomtatott és
egy elektronikus példányban,
CD-n, zárt borítékban kérjük
megküldeni a BMSZC címére.

Felsőfokú iskolai végzettség
és szakképzettség,
középiskolában
az e törvényben foglaltak
szerint pedagógus-munkakör

ÁEI: 2016. július 1.
A megbízás öt évre,
2021. június 30-áig szól.
ill: a Kjt. szerint,
valamint az Nkt.

948

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 6. szám

1

2

Tagintézmény-vezető
(magasabb vezető)
Munkavégzés helye:
1097 Budapest,
Gyáli út 22.

Siófoki Szakképzési Centrum
8600 Siófok,
Bakony u. 2.
Tel.: (84) 310-414

Siófoki SZC
Baross Gábor Középiskolája
és Szakiskolája
8600 Siófok,
Bakony u. 2.
Tagintézmény-vezető
(magasabb vezető)

3

4

betöltésére jogosító
mesterképzésben szerzett
szakképzettség, pedagógusszakvizsga keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség, legalább
öt év pedagógus
munkakörben vagy heti
tíz tanóra vagy foglalkozás
megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása
során szerzett szakmai
gyakorlat, felhasználói szintű
informatikai (MS Office, irodai
alkalmazások) ismeretek,
büntetlen előélet,
cselekvőképesség,
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség a 2007. évi
CLII. tv. 3. § (1) bek.
b), c) pontja, valamint az 5. §
(1) bek. ca) pontja alapján.

és a 326/2013. (VIII. 30.)
Korm. rendelet rendelkezései
irányadók.
vp: a Kjt. szerint.
Pbhi: 2016. április 6.
Pehi: 2016. június 15.
A pályázathoz mellékelni
szükséges: fényképes szakmai
önéletrajz, az álláshely
betöltéséhez szükséges
iskolai végzettség,
szakképzettség, szakvizsga
meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített
másolata, 90 napnál nem
régebbi hatósági erkölcsi
bizonyítvány a büntetlen
előélet igazolására, pályázó
szakmai gyakorlatát igazoló
dokumentum, motivációs
levél, a tagintézmény
vezetésére vonatkozó
program, amely tartalmazza
a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési
elképzeléseket, nyilatkozat
arra vonatkozóan, hogy
a pályázó hozzájárul
személyes adatainak
pályázattal összefüggő
kezeléséhez, továbbításához,
folyamatban lévő
szakképzettség megszerzése
esetén az igazolás benyújtása
legkésőbb 2016. június 10-éig
lehetséges.
A pályázatot papíralapon,
kettő nyomtatott és
egy elektronikus példányban,
CD-n, zárt borítékban kérjük
megküldeni a BMSZC címére.

• A nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény
67. § (1) ekezdése, valamint
a törvény 3. melléklete
szerint:
– az adott nevelési-oktatási
intézményben
pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges

ÁEI: 2016. július 1.
A vezetői megbízás
határozott időre, 5 évre, 2016.
július 1.–2021. június 30-ig
szól.
Pbhi: 2016. április 8.
Pehi: 2016. június 15.
Juttatás: ill és p a Köznev. tv.
szerint.
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Siófoki SZC
Bacsák György
Szakképző Iskolája
8640 Fonyód,
Béke u. 1.
Tagintézmény-vezető
(magasabb vezető)

Siófoki SZC
Krúdy Gyula
Szakképző Iskolája
8600 Siófok,
Koch Róbert u. 8.
Tagintézmény-vezető
(magasabb vezető)

Siófoki SZC
Mathiász János
Szakképző Iskolája
8630 Balatonboglár,
Szabadság u. 41.
Tagintézmény-vezető
(magasabb vezető)

Siófoki SZC
Marcali Szakképző Iskolája
8700 Marcali,
Hősök tere 3.
Tagintézmény-vezető
(magasabb vezető)

3

4

– a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú
iskolai végzettség és
szakképzettség,
középiskolában
az e törvényben foglaltak
szerint pedagógus
munkakör betöltésére
jogosító mester
képzésben szerzett
szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga
keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség,
– legalább öt év
pedagógus-munka
körben vagy heti
tíz tanóra vagy
foglalkozás megtartására
vonatkozó óraadói
megbízás ellátása során
szerzett szakmai
gyakorlat,
– a nevelési-oktatási
intézményben
pedagógus-munka
körben fennálló,
határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló
alkalmazás vagy
a megbízással
egyidejűleg pedagógusmunkakörben történő,
határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló
alkalmazás,
• felhasználói szintű
informatikai (MS Office,
irodai alkalmazások)
ismeretek,
• büntetlen előélet,
cselekvőképesség,
• vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség az egyes
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségekről szóló
2007. évi CLII. törvény 3. §
(1) bekezdés b), c) pontja,
valamint az 5. §
(1) bekezdés ca) pontja
alapján.

A pályázathoz csatolni kell:
• fényképes szakmai
önéletrajz (a foglalkoztatási
jogviszonyok pontos
megjelölésével év, hó, nap
megjelölésével),
• az álláshely betöltéséhez
szükséges iskolai
végzettség, szakképzettség,
szakvizsga meglétét igazoló
okmányok munkáltató által
hitelesített másolata,
• 90 napnál nem régebbi
hatósági erkölcsi
bizonyítvány a büntetlen
előélet igazolására,
valamint annak igazolására,
hogy a közalkalmazott
nem áll olyan
foglalkoztatástól való
eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti
jogviszony létesítését nem
teszi lehetővé,
• a pályázó szakmai
gyakorlatát igazoló
dokumentum (munkáltatói
igazolás, munkakör
megnevezésével),
• motivációs levél (maximum
1 oldal terjedelemben),
• a tagintézmény vezetésére
vonatkozó program, amely
tartalmazza a szakmai
helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléseket
(1 eredeti példány, 1 fűzött
másolati példány és
elektronikusan CD/DVD
adathordozón .pdf
formátumban),
• nyilatkozat arra
vonatkozóan, hogy
a pályázó hozzájárul a teljes
pályázati anyagának
sokszorosításához,
továbbításához (harmadik
személlyel közlés),
• nyilatkozat arról, hogy
a pályázó hozzájárul
személyes adatainak
pályázattal összefüggő
kezeléséhez, továbbításhoz,
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• amennyiben a pedagógusszakvizsga keretében
szerzett intézményvezetői
szakképzettség
megszerzése még
folyamatban van, szükséges
a felsőoktatási intézmény
igazolása a tanulmányok
várható befejezéséről,
• a pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettségről szóló
igazolást legkésőbb 2016.
június 10-éig kell
benyújtani, egyéb
hiánypótlásra a pályázat
beadási határidejét
követően nincs lehetőség.
Pc: Kizárólag postai úton,
a pályázatnak a Siófoki
Szakképzési Centrum
székhelyére történő
megküldésével (8601 Siófok,
Pf. 127). Kérjük, a borítékon
feltüntetni az NKI pályázati
adatbázisban szereplő
azonosítószámot, valamint
a beosztás megnevezését:
Siófoki SZC…
tagintézmény-vezető
f.: Bodrogi Csaba
főigazgató-helyettes.
Tel.: (30) 235 6041.
A pályázat további
közzététele: Nemzeti
Közigazgatási Intézet
honlapja,
Siófoki Szakképzési Centrum
honlapja.
A munkáltatóval kapcsolatos
egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon,
kettő nyomtatott és
egy elektronikus példányban
(CD vagy DVD adathordozón),
zárt borítékban kérjük
megküldeni a Siófoki
Szakképzési Centrum címére.
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A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Siófoki SZC …
Szakképző Iskolája
tagintézmény-vezetői
beosztására”.
Az elektronikus formátumnak
a pályázatot, illetve annak
részeként benyújtott
dokumentumokat .pdf
formátumban kell
tartalmaznia. A papíralapú és
az elektronikus alapú
változatnak egymással
mindenben meg kell
egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás
valamennyi feltételét magára
kötelezőnek fogadja el.
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Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti 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 adatoknak a pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez
Pc: pályázat címzése
f: felvilágosítás
KIH: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok
A pályázatot meghirdető szerv
1

Törökszentmiklós
Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete
5200 Törökszentmiklós,
Kossuth L. u. 135.

Meghirdetett munkahely
2

Ipolyi Arnold
Könyvtár, Múzeum
és Kulturális Központ
5200 Törökszentmiklós,
Páthy E. u. 2-6.
Lf: A hatályos jogszabályok
szerint az intézmény jogszerű
működtetése, vezetése,
közgyűjteményi,
közművelődési, muzeológiai
tevékenység szervezése,
irányítása, vezetése,
az intézmény teljes körű
vezetésével kapcsolatos
feladatok ellátása,
a munkáltatói jogkör
gyakorlása, a pályázatok

Képesítési és egyéb feltételek
3

Felsőfokú szakmai v és
szakképzettség, legalább
ötéves szgy a felsőfokú
végzettségnek és
szakképzettségnek megfelelő
területen, vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása,
a magasabb vezető beosztás
ellátásra megbízási szerződést
az kaphat, aki a munkáltatóval
közalkalmazotti
jogviszonyban áll vagy
a megbízással egyidejűleg
közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
A 150/1992. (XI. 20.)
Korm. rendelet 6/F. §
(1) bekezdése alapján

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb
4

ÁEI: 2016. ápr. 1.
A vezetői megbízás 2021.
március 31-éig, határozott
időre, öt évre szól.
A közalkalmazotti
jogviszony időtartama:
határozatlan idejű
közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2016. febr. 29.
Pehi: a pályázat benyújtását
követő testületi ülés,
legkésőbb 2016. márc. 31.
A Képviselő-testület
fenntartja magának a jogot,
hogy a pályázati eljárást

1 Felhívjuk tisztelt hirdetőink figyelmét, hogy azokat a kulturális 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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gondozása, rendezvények

legalább az egyik kulturális

eredménytelennek

szervezése, lebonyolítása,

intézménytípus

nyilvánítsa.

koordinálása.

intézményvezetővel szemben

Illetmény, juttatás: a Kjt.

támasztott követelményeinek

rendelkezései az irányadók.

megfelel.

A pályázathoz csatolni kell:

A 150/1992. (XI. 20.)

vpr a szakmai

Korm. rendelet 6/G. §

helyzetelemzésre épülő

(2) bekezdésében

fejlesztési elképzelésekkel,

meghatározott többfunkciós

fényképes szakmai ön

intézmények vezetésére

(europass), om, szgy

vonatkozó államháztartási és

igazolása, referenciák, b,

vezetési ismereteket nyújtó

nyilatkozat arról, hogy

tanfolyami képzés elvégzését

a pályázati anyagában foglalt

okirattal tanúsítani tudja

személyes adatainak

a vezetői megbízással

a pályázati eljárással

egy időben vagy vállalja,

összefüggésben szükséges

hogy a megbízását követ

kezeléséhez hozzájárul,

két éven belül a tanfolyamot

hozzájáruló nyilatkozata,

elvégzi.

hogy a pályázati eljárásban
részt vevők a teljes pályázati
anyagba betekinthessenek,
nyilatkozat a pályázatnak
a szakbizottság és a testületi
ülés nyílt, vagy zárt ülésen
történő tárgyalásáról,
nyilatkozat arra vonatkozóan,
hogy a Kjt. 41. §-ában
szereplő összeférhetetlenség
fennáll-e.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton,
a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számmal,
valamint a munkakör
megnevezésével: „Ipolyi
Arnold Könyvtár, Múzeum
és Kulturális Központ
intézményvezető” ellátva kell
benyújtani, vagy
személyesen: Markót Imre
Törökszentmiklós város
polgármestere, 5200
Törökszentmiklós, Kossuth
Lajos u. 135. 223. Iroda.
Pc: Törökszentmiklósi
Polgármesteri Hivatal
5200 Törökszentmiklós,
Kossuth Lajos u. 135.
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f: dr. Majtényi Erzsébet,
Törökszentmiklós város
jegyzője
Tel.: (56) 590-422.
A pályázat további
megjelenésének helye, ideje:
KIH internetes honlap:
2016. február 3.,
Törökszentmiklós Városi
Önkormányzat honlapja
www.torokszentmiklos.hu,
Törökszentmiklós Városi
Önkormányzat helyi sajtója.
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A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter pályázati felhívása az irányíítása alá tartozó
szakképzési centrumok főigazgatói és gazdasági főigazgató-helyettesi munkakörének betöltésére
A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter pályázatot hirdet a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján
az irányítása alá tartozó szakképzési centrumok
főigazgatói munkakörének (magasabb vezető beosztás) betöltésére
A magasabb vezetői megbízás időtartama: 2016. év július hó 2. napjától 2021. év július hó 1. napjáig tartó (5 év),
határozott idő.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval (szakképzési centrummal)
közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, újonnan létesített jogviszony esetén 3 hónap próbaidő
kikötésével.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: a szakképzési centrum alapító okiratában foglalt székhelye (melléklet szerint).
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– a szakképzési centrum működtetése, a tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátása a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben (a továbbiakban: Kjt.), a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvényben (a továbbiakban: Nkt.), a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.)
Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet.), valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben
és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak szerint;
– a szakképzési centrum aktív szerepvállalása a szakképzés iskolai rendszerű oktatásában, felnőttoktatásban
és a felnőttképzésben; eredményes szakmai együttműködés a térség társadalmi, gazdasági, szakmai és egyéb
szereplőivel;
– a pályaorientációs tevékenység feltételeinek megteremtése, a térség munkaerő-piaci igényeinek folyamatos
figyelemmel kísérése, javaslattétel a szakképzési centrum megfelelő képzési szerkezetének kialakítására.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt., az Nkt., továbbá a Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
A munkakör betöltésének feltételei:
– Az Nkt. 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus-munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség;
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség;
– legalább öt év pedagógus munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat;
- a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás.
- A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján legalább hároméves szakképzési
vezetői gyakorlat vagy legalább hároméves szakképzési intézményfenntartói vagy szakképzési igazgatási,
közigazgatási tapasztalat.
- MS Office (irodai alkalmazások) felhasználói szintű ismerete.
- Büntetlen előélet.
- Cselekvőképesség.
– Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (1) bekezdés b)–c) pontja
alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.
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A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák:
Vezetői menedzsment készség, kiváló szervező- és kommunikációs készség, elemzőkészség, lojalitás, gyors, pontos
munkavégzés.
A pályázat részeként benyújtandó iratok és mellékletek :
– Fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos időtartamával – év, hó, nap megjelölésével,
a betöltött munkakörök megnevezésével, illetve az ellátott feladatok, a betölteni kívánt munkakör ellátásához
jogszabályban előírt szakmai gyakorlat feltüntetésével).
– Vezetői program (az intézmény helyzetelemzésén alapuló, vezetésre, fejlesztésre irányuló szakmai elképzelések
bemutatása).
– Motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben).
– Adatkezelési nyilatkozat, melyben a pályázó – a pályázat elbírálásának időtartamára – hozzájárul adatai kezeléséhez.
– Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyag tartalmát és a pályázó személyes adatait a pályázat
elbírálásában résztvevők megismerhessék.
– Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázat elnyerése esetén vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségének eleget tesz.
– A betölteni kívánt munkakör ellátásához jogszabályban előírt szakmai gyakorlat igazolása (munkáltatói
igazolások csatolásával).
– Iskolai végzettség (szakképzettség), szakképesítés, pedagógus-szakvizsga, intézmény-vezetői szakképzettség
meglétét igazoló okmányok másolatai.
Amennyiben a pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése
még folyamatban van, a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről (az igazolást
legkésőbb 2016. május 25. napjáig kell benyújtani). Egyéb hiánypótlásra a pályázat benyújtási határidejét
követően nincs lehetőség.
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet, nem áll közügyektől eltiltás hatálya
alatt, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt).
A főigazgatói munkakör betölthetőségének időpontja: 2016. július 2.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 22.
A pályázati kiírással kapcsolatos információt a Nemzetgazdasági Minisztérium személyügyi főosztályvezetőhelyettese, dr. Nagybakos István [telefon: +36 (1) 795-7642] nyújt.
A pályázattal kapcsolatos szakmai, valamint a szakképzési centrumra vonatkozó további információt
a Nemzetgazdasági Minisztérium képzésfejlesztési és intézményfelügyeleti főosztályvezetője, Katona Miklós
[telefon: +36 (1) 795-6302] nyújt.
A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatot postai és elektronikus úton is kérjük megküldeni az alábbiak szerint.
– Postai úton történő benyújtás esetén a pályázatot kérjük két nyomtatott és aláírt példányban, a Nemzetgazdasági
Minisztérium Személyügyi Főosztályára (levelezési cím: 1051 Budapest, József nádor tér 2–4.) megküldeni.
Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati kiírás mellékletében szereplő, a megpályázott szakképzési centrum
főigazgatói munkaköréhez rendelt azonosító kódot.
– Elektronikus úton történő benyújtás esetén a pályázatot kérjük a hr@ngm.gov.hu e-mail-címre, az e-mail
tárgyában a megpályázott szakképzési centrum főigazgatói munkaköréhez rendelt azonosító kód
megjelölésével megküldeni. Az elektronikus példánynak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott
dokumentumokat .pdf formátumban kell tartalmaznia.
A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázat benyújtásának határideje:
A pályázat elsődleges megjelenésétől számított 30 nap
– postai benyújtás esetén:
2016. április 22. nap éjfélig,
– elektronikus benyújtás esetén: 2016. április 22. nap éjfélig.
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Pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 20.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa. A pályázati kiírásnak
nem megfelelő pályázatot a pályázat kiírója érvénytelennek tekinti.
A pályázati kiírás elsődleges közzétételének helye, ideje: 2016. március 22.
– A Közszféra Állásportálja
(https://kozigallas.gov.hu/).
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– Nemzetgazdasági Minisztérium honlapja
(http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium)
– Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal honlapja
(https://www.nive.hu/),
Jelen pályázati felhívás elsődlegesen a www.kozigallas.hu honlapon jelenik meg,
valamint a http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium honlapon is közzétételre került.
A pályázati felhívás a www.kozigallas.hu honlapon 2016. március 22. napján jelent meg.
Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, https://www.kozigallas.hu honlapon közzétett
pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

		

Varga Mihály s. k.,

		

nemzetgazdasági miniszter

Melléklet – főigazgatói pályázat
Sorszám

Szakképzési Centrum

Székhely

Azonosító kód

1

Bajai Szakképzési Centrum

6500 Baja, Petőfi utca 1.

NGM 2016 / Bajai / FI

2

Békéscsabai Szakképzési Centrum

5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1.

NGM 2016 / Bcsabai / FI

3

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum

4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 1.

NGM 2016 / Berettyó/ FI

4

Budapesti Gazdasági Szakképzési
Centrum

1074 Budapest, Dohány u. 65.

NGM 2016 / BPGA / FI

5

Budapesti Gépészeti Szakképzési
Centrum

1138 Budapest, Váci út 179–183.

NGM 2016 / BPGÉP / FI

6

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum

1211 Budapest, Tanműhely köz 7.

NGM 2016 / BPKOMP / FI

7

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum

1146 Budapest, Thököly út 48–54.

NGM 2016 / BPMUSZ / FI

8

Budapesti Vendéglátóipari és Humán
Szakképzési Centrum

1134 Budapest, Huba u. 7.

NGM 2016 /BPVH / FI

9

Ceglédi Szakképzési Centrum

2700 Cegléd, Malom tér 3.

NGM 2016 / Cegléd / FI

10

Debreceni Szakképzési Centrum

4030 Debrecen, Fokos u. 12.

NGM 2016 / Debrecen/ FI

11

Dunaújvárosi Szakképzési Centrum

2400 Dunaújváros, Római krt. 51.

NGM 2016 / Dujváros / FI

12

Egri Szakképzési Centrum

3300 Eger, Kertész utca 128.

NGM 2016 / Egri / FI

13

Érdi Szakképzési Centrum

2030 Érd, Ercsi út 8.

NGM 2016 / Érdi / FI

14

Győri Műszaki Szakképzési Centrum

9024 Győr, Nádor tér 4.

NGM 2016 / GyőrM / FI

15

Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum

9024 Győr, Nádor tér 4.

NGM 2016 / GyőriSZ / FI
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Szakképzési Centrum

Székhely

Azonosító kód

16

Gyulai Szakképzési Centrum

5700 Gyula, Szent István utca 38.

NGM 2016 / Gyulai / FI

17

Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum

6800 Hódmezővásárhely,
Andrássy út 3/8.

NGM 2016 / Hódmezo/ FI

18

Kaposvári Szakképzési Centrum

7400 Kaposvár, Virág u. 32.

NGM 2016 / Kaposvar / FI

19

Karcagi Szakképzési Centrum

5300 Karcag, Dózsa György út 29.

NGM 2016 / Karcag / FI

20

Kecskeméti Szakképzési Centrum

6000 Kecskemét, Szolnoki út 31.

NGM 2016 /Kecskemét/ FI

21

Kiskunhalasi Szakképzési Centrum

6400 Kiskunhalas, Kazinczy utca 5.

NGM 2016 /Kiskunhalas/ FI

22

Kisvárdai Szakképzési Centrum

4600 Kisvárda, Mártírok útja 22.

NGM 2016 / Kisvárdai / FI

23

Mátészalkai Szakképzési Centrum

4700 Mátészalka, Kölcsey út 12.

NGM 2016 / Mszalka / FI

24

Miskolci Szakképzési Centrum

3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10.

NGM 2016 / Miskolci / FI

25

Nagykanizsai Szakképzési Centrum

8800 Nagykanizsa, Erdész u. 30.

NGM 2016 / Nkanizsa / FI

26

Nyíregyházi Szakkképzési Centrum

4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10–12.

NGM 2016 / Nyíregyházi / FI

27

Ózdi Szakképzési Centrum

3600 Ózd, Zrínyi Miklós út 1.

NGM 2016 / Ózdi / FI

28

Pápai Szakképzési Centrum

8500 Pápa Erkel Ferenc u. 39.

NGM 2016 / Pápai / FI

29

Pécsi Szakképzési Centrum

7622 Pécs, Batthyány u. 1–3.

NGM 2016 / Pécsi / FI

30

Salgótarjáni Szakképzési Centrum

3100 Salgótarján, Rákóczi út 60.

NGM 2016 / Starján / FI

31

Siófoki Szakképzési Centrum

8600 Siófok, Kálmán Imre sétány 3.

NGM 2016 / Siófoki / FI

32

Soproni Szakképzési Centrum

9400 Sopron, Virágoskert u. 7.

NGM 2016 / Soproni / FI

33

Szegedi Szakképzési Centrum

6725 Szeged, Kálvária sgt. 84-86.

NGM 2016 / Szegedi / FI

34

Székesfehérvári Szakképzési Centrum

8000 Székesfehérvár, Budai út 45.

NGM 2016 / Szfehérvár/ FI

35

Szekszárdi Szakképzési Centrum

7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2–14.

NGM 2016 / Szekszárd/ FI

36

Szerencsi Szakképzési Centrum

3900 Szerencs, Rákóczi Ferenc út 125.

NGM 2016 / Szerencsi / FI

37

Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum

5000 Szolnok, Baross utca 37/A

NGM 2016 / SzolnM/ FI

38

Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési
Centrum

5000 Szolnok, Béla király utca 4.

NGM 2016 / SzolnSZ / FI

39

Szombathelyi Műszaki Szakképzési
Centrum

9700 Szombathely,
Akacs Mihály utca 8–10.

NGM 2016 / SzombM / FI

40

Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési
Centrum

9700 Szombathely,
Nagykar utca 1–3.

NGM 2016 / SzombSZ / FI

41

Tatabányai Szakképzési Centrum

2800 Tatabánya, Fő tér 4.

NGM 2016 / Tatabányai / FI

42

Váci Szakképzési Centrum

2600 Vác, Naszály út 8.

NGM 2016 / Váci / FI

43

Veszprémi Szakképzési Centrum

8200 Veszprém, Eötvös Károly utca 1.

NGM 2016 / Veszprém / FI

44

Zalaegerszegi Szakképzési Centrum

8900 Zalaegerszeg,
Kinizsi Pál utca 74.

NGM 2016 / Zegerszeg / FI

***
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A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter pályázatot hirdet a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján
az irányítása alá tartozó szakképzési centrumok
gazdasági főigazgató-helyettesi (gazdasági vezetői) munkakörének (magasabb vezető beosztás)
betöltésére

A magasabb vezetői megbízás időtartama: 2016. év július hó 2. napjától – 2021. év július hó 1. napjáig tartó (5 év)
határozott idő.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval (szakképzési centrummal)
közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre, gazdasági munkakör betöltésére szól, újonnan létesített jogviszony
esetén 3 hónap próbaidő kikötésével.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: a szakképzési centrum alapító okiratában foglalt székhelye (melléklet szerint).
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a gazdasági vezető a költségvetési
szervként működő szakképzési centrum gazdasági főigazgató-helyetteseként felelős az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. §-ában részletezett feladatok ellátásáért,
valamint a szakképzési centrum felelős gazdálkodásának irányításáért, koordinálásáért.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
A munkakör betöltésének feltételei:
– felsőoktatásban szerzett végzettség és emellett
– okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy az engedélyezés
szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés, vagy
– gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti
ellenjegyzői – vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése
szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább ötéves igazolt szakmai gyakorlat,
valamint mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség;
– a pályázónak szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell
a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel;
– a pályázó magyar állampolgár vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező
személy, feltéve, hogy utóbbi esetben a pályázó tárgyalási szintű magyar nyelvismerettel rendelkezik;
– büntetlen előélet;
– cselekvőképesség;
– az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (1) bekezdés b)-c) pontja
alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése;
– MS Office (irodai) alkalmazások felhasználói szintű ismerete.
A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák: vezetői menedzsmentkészség, kiváló szervező- és kommunikációs
készség, elemzőkészség, lojalitás, gyors, pontos munkavégzés.
A pályázat részeként benyújtandó iratok és mellékletek:
– Fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos időtartamával – év, hó, nap megjelölésével,
a betöltött munkakörök megnevezésével, illetve az ellátott feladatok, a betölteni kívánt munkakör ellátásához
jogszabályban előírt szakmai gyakorlat feltüntetésével).
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– Vezetői program (az intézmény helyzetelemzésén alapuló, vezetésre, fejlesztésre irányuló szakmai elképzelések
bemutatása).
– Motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben).
– Adatkezelési nyilatkozat, melyben a pályázó – a pályázat elbírálásának időtartamára – hozzájárul adatai
kezeléséhez.
– Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyag tartalmát és a pályázó személyes adatait a pályázat
elbírálásában résztvevők megismerhessék.
– Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázat elnyerése esetén vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségének eleget tesz.
– A betölteni kívánt munkakör ellátásához jogszabályban előírt szakmai gyakorlat igazolása (munkáltatói
igazolások csatolásával).
– Iskolai végzettséget (szakképzettséget), szakképesítést igazoló okiratok másolata.
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet, nem áll közügyektől eltiltás hatálya
alatt, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt).
A főigazgató-helyettesi munkakör betölthetőségének időpontja: 2016. július 2.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 22.
A pályázati kiírással kapcsolatos információt a Nemzetgazdasági Minisztérium személyügyi főosztályvezető-helyettese,
dr. Nagybakos István [telefon: +36 (1) 795-7642] nyújt.
A pályázattal kapcsolatos szakmai, valamint a szakképzési centrumra vonatkozó további információt a Nemzetgazdasági
Minisztérium fejezeti költségvetési főosztályvezetője, Seres Melinda [telefon: +36 (1) 795-2742] nyújt.
A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatot postai és elektronikus úton is kérjük megküldeni az alábbiak szerint.
– Postai úton történő benyújtás esetén a pályázatot kérjük két nyomtatott és aláírt példányban, a Nemzetgazdasági
Minisztérium Személyügyi Főosztályára (levelezési cím: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.) megküldeni.
Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati kiírás mellékletében szereplő, a megpályázott szakképzési centrum
főigazgató-helyettesi munkaköréhez rendelt azonosító kódot.
– Elektronikus úton történő benyújtás esetén a pályázatot kérjük a hr@ngm.gov.hu e-mail-címre, az e-mail
tárgyában a megpályázott szakképzési centrum főigazgató-helyettesi munkaköréhez rendelt azonosító kód
megjelölésével megküldeni. Az elektronikus példánynak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott
dokumentumokat .pdf formátumban kell tartalmaznia.
A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázat benyújtásának határideje:
A pályázat elsődleges megjelenésétől számított 30 nap
– postai benyújtás esetén:
2016. április 22. nap éjfélig,
– elektronikus benyújtás esetén: 2016. április 22. nap éjfélig.
Pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 20.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa. A pályázati kiírásnak
nem megfelelő pályázatot a pályázat kiírója érvénytelennek tekinti.
A pályázati kiírás elsődleges közzétételének helye, ideje: 2016. március 22.
A Közszféra Állásportálja
(https://kozigallas.gov.hu/).
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– Nemzetgazdasági Minisztérium honlapja
(http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium)
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– Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal honlapja
(https://www.nive.hu/)
Jelen pályázati felhívás elsődlegesen a www.kozigallas.hu honlapon jelenik meg, valamint a http://www.kormany.
hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium honlapon is közzétételre került.
A pályázati felhívás a www.kozigallas.hu honlapon 2016. március 22. napján jelent meg.
Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, https://www.kozigallas.hu honlapon közzétett
pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

		

Varga Mihály s. k. ,

		

nemzetgazdasági miniszter

Melléklet – gazdasági főigazgatói pályázat
Sorszám

Szakképzési Centrum

Székhely

Azonosító kód

1

Bajai Szakképzési Centrum

6500 Baja, Petőfi utca 1.

NGM 2016 / Bajai / GFIH

2

Békéscsabai Szakképzési
Centrum

5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1.

NGM 2016 / Bcsaba / GFIH

3

Berettyóújfalui Szakképzési
Centrum

4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 1.

NGM 2016 / Berettyo / GFIH

4

Budapesti Gazdasági
Szakképzési Centrum

1074 Budapest, Dohány u. 65.

NGM 2016 /BPGA / GFIH

5

Budapesti Gépészeti
Szakképzési Centrum

1138 Budapest, Váci út 179–183.

NGM 2016 / BPGÉP / GFIH

6

Budapesti Komplex
Szakképzési Centrum

1211 Budapest, Tanműhely köz 7.

NGM 2016 / BPKOMP / GFIH

7

Budapesti Műszaki
Szakképzési Centrum

1146 Budapest, Thököly út 48–54.

NGM 2016 / BPMUSZ / GFIH

8

Budapesti Vendéglátóipari és
Humán Szakképzési Centrum

1134 Budapest, Huba u. 7.

NGM 2016 / BPVH / GFIH

9

Ceglédi Szakképzési Centrum

2700 Cegléd, Malom tér 3.

NGM 2016 / Ceglédi / GFIH

10

Debreceni Szakképzési
Centrum

4030 Debrecen, Fokos u. 12.

NGM 2016 / Debrecen/ GFIH

11

Dunaújvárosi Szakképzési
Centrum

2400 Dunaújváros, Római krt. 51.

NGM 2016 / Dujvaros/ GFIH

12

Egri Szakképzési Centrum

3300 Eger, Kertész utca 128.

NGM 2016 / Egri / GFIH

13

Érdi Szakképzési Centrum

2030 Érd, Ercsi út 8.

NGM 2016 / Érdi / GFIH

14

Győri Műszaki Szakképzési
Centrum

9024 Győr, Nádor tér 4.

NGM 2016 / GyőrM / GFIH

15

Győri Szolgáltatási
Szakképzési Centrum

9024 Győr, Nádor tér 4.

NGM 2016 / GyőrSZ / GFIH

16

Gyulai Szakképzési Centrum

5700 Gyula, Szent István utca 38.

NGM 2016 / Gyula/ GFIH

17

Hódmezővásárhelyi
Szakképzési Centrum

6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 3/8.

NGM 2016 / Hódm/ GFIH

18

Kaposvári Szakképzési
Centrum

7400 Kaposvár, Virág u. 32.

NGM 2016 / Kaposv / GFIH
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Szakképzési Centrum

Székhely

Azonosító kód

19

Karcagi Szakképzési Centrum

5300 Karcag, Dózsa György út 29.

NGM 2016 / Karcagi / GFIH

20

Kecskeméti Szakképzési
Centrum

6000 Kecskemét, Szolnoki út 31.

NGM 2016 / Kecskemét / GFIH

21

Kiskunhalasi Szakképzési
Centrum

6400 Kiskunhalas, Kazinczy utca 5.

NGM 2016 / Khalas / GFIH

22

Kisvárdai Szakképzési
Centrum

4600 Kisvárda, Mártírok útja 22.

NGM 2016 / Kisvárda / GFIH

23

Mátészalkai Szakképzési
Centrum

4700 Mátészalka, Kölcsey út 12.

NGM 2016 / Mszalka/ GFIH

24

Miskolci Szakképzési Centrum 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10.

NGM 2016 / Miskolci / GFIH

25

Nagykanizsai Szakképzési
Centrum

8800 Nagykanizsa, Erdész u. 30.

NGM 2016 / Nkanizsa / GFIH

26

Nyíregyházi Szakkképzési
Centrum

4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10–12.

NGM 2016 / Nyíregy / GFIH

27

Ózdi Szakképzési Centrum

3600 Ózd, Zrínyi Miklós út 1.

NGM 2016 / Ózdi / GFIH

28

Pápai Szakképzési Centrum

8500 Pápa Erkel Ferenc u. 39.

NGM 2016 / Pápai / GFIH

29

Pécsi Szakképzési Centrum

7622 Pécs, Batthyány u. 1–3.

NGM 2016 / Pécsi / GFIH

30

Salgótarjáni Szakképzési
Centrum

3100 Salgótarján, Rákóczi út 60.

NGM 2016 / Starján / GFIH

31

Siófoki Szakképzési Centrum

8600 Siófok, Kálmán Imre sétány 3.

NGM 2016 / Siófoki / GFIH

32

Soproni Szakképzési Centrum

9400 Sopron, Virágoskert u. 7.

NGM 2016 / Sopron / GFIH

33

Szegedi Szakképzési Centrum

6725 Szeged, Kálvária sgt. 84–86.

NGM 2016 / Szegedi / GFIH

34

Székesfehérvári Szakképzési
Centrum

8000 Székesfehérvár, Budai út 45.

NGM 2016 / Szfeherv / GFIH

35

Szekszárdi Szakképzési
Centrum

7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2–14.

NGM 2016 / Szekszárd / GFIH

36

Szerencsi Szakképzési
Centrum

3900 Szerencs, Rákóczi Ferenc út 125.

NGM 2016 / Szerencs / GFIH

37

Szolnoki Műszaki Szakképzési
Centrum

5000 Szolnok, Baross utca 37/A.

NGM 2016 / SzolnM / GFIH

38

Szolnoki Szolgáltatási
Szakképzési Centrum

5000 Szolnok, Béla király utca 4.

NGM 2016 / SzolnSZ / GFIH

39

Szombathelyi Műszaki
Szakképzési Centrum

9700 Szombathely, Akacs Mihály utca 8–10.

NGM 2016 / SzombM / GFIH

40

Szombathelyi Szolgáltatási
Szakképzési Centrum

9700 Szombathely, Nagykar utca 1–3.

NGM 2016 / SzombSZ / GFIH

41

Tatabányai Szakképzési
Centrum

2800 Tatabánya, Fő tér 4.

NGM 2016 / Tatabánya/ GFIH

42

Váci Szakképzési Centrum

2600 Vác, Naszály út 8.

NGM 2016 / Váci / GFIH

43

Veszprémi Szakképzési
Centrum

8200 Veszprém, Eötvös Károly utca 1.

NGM 2016 / Veszprém / GFIH

44

Zalaegerszegi Szakképzési
Centrum

8900 Zalaegerszeg, Kinizsi Pál utca 74.

NGM 2016 / Zala / GFIH

***
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Szakképzési centrum tagintézmény-vezetői beosztásának betöltéséről szóló pályázati felhívások
Oldalszám

Bajai Szakképzési Centrum
964
Békéscsabai Szakképzési Centrum
973
Berettyóújfalui Szakképzési Centrum
989
Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum
(a Budapesti Gazdasági és Szakképzési Centrum, a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum és a Siófoki
Szakképzési Centrum pályázati felhívásai a közlöny általános tematikus besorolási rendje szerint
nevelési-oktatási intézmény vezetői álláshelyének betöltéséről szóló táblázatba foglalt felhívások
közé nyertek besorolást)
918
Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum
1011
Budapesti Komplex Szakképzési Centrum
1035
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum
(a Budapesti Gazdasági és Szakképzési Centrum, a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum és a Siófoki
Szakképzési Centrum pályázati felhívásai a közlöny általános tematikus besorolási rendje szerint
nevelési-oktatási intézmény vezetői álláshelyének betöltéséről szóló táblázatba foglalt felhívások
közé nyertek besorolást)
937
Ceglédi Szakképzési Centrum
1055
Debreceni Szakképzési Centrum
1064
Dunaújvárosi Szakképzési Centrum
1085
Egri Szakképzési Centrum
1098
Érdi Szakképzési Centrum
1111
Győri Műszaki Szakképzési Centrum
1120
Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum
1134
Gyulai Szakképzési Centrum
1150
Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum
1161
Kaposvári Szakképzési Centrum
1177
Karcagi Szakképzési Centrum
1197
Kecskeméti Szakképzési Centrum
1210
Kiskunhalasi Szakképzési Centrum
1227
Kisvárdai Szakképzési Centrum
1237
Mátészalkai Szakképzési Centrum
1247
Miskolci Szakképzési Centrum
1256
Nagykanizsai Szakképzési Centrum
1278
Nyíregyházi Szakképzési Centrum
1283
Ózdi Szakképzési Centrum
1302
Pápai Szakképzési Centrum
1309
Pécsi Szakképzési Centrum
1318
Salgótarjáni Szakképzési Centrum
1344
Siófoki Szakképzési Centrum
(a Budapesti Gazdasági és Szakképzési Centrum, a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum és a Siófoki
Szakképzési Centrum pályázati felhívásai a közlöny általános tematikus besorolási rendje szerint
nevelési-oktatási intézmény vezetői álláshelyének betöltéséről szóló táblázatba foglalt felhívások
közé nyertek besorolást)
948
Soproni Szakképzési Centrum
1360
Szegedi Szakképzési Centrum
1371
Székesfehérvári Szakképzési Centrum
1389
Szekszárdi Szakképzési Centrum 
1407
Szerencsi Szakképzési Centrum
1425
Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum 
1433
Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum 
1443
Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum 
1452
Tatabányai Szakképzési Centrum 
1460
Váci Szakképzési Centrum 
1482
Veszprémi Szakképzési Centrum
1495
Zalaegerszegi Szakképzési Centrum 1506
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BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
Bajai Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Bajai
Szakképzési Centrum Bányai Júlia Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája tagintézmény-vezető
(magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01.-2021.07.01.
A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6500 Baja, Köztársaság tér 1.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására,
hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti
jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
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– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 11.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Virág Tibor főigazgató nyújt, 06/70-334-9133-as
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Bajai Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével (6500 Baja,
Petőfi Sándor u. 1.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 1/2016.
valamint a beosztás megnevezését: Bajai SZC Bányai Júlia Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája
tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon: http://www.bajaiszc.hu/, http://banyaiiskola.hu/ honlapokon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón)
zárt borítékban kérjük megküldeni a Bajai SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – a Bajai SZC Bányai Júlia
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Bajai Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Bajai Szakképzési Centrum Dózsa György Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
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A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01.-2021.07.01.
A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6300 Kalocsa, Asztrik tér 7.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására,
hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti
jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
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A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 11.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Virág Tibor főigazgató nyújt, 06/70-334-9133-as
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Bajai Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével (6500 Baja,
Petőfi Sándor u. 1.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 3/2016.
valamint a beosztás megnevezését: Bajai SZC Dózsa György Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma
tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon: http://www.bajaiszc.hu/, http://www.dozsa-kcsa.sulinet.hu/ honlapokon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón)
zárt borítékban kérjük megküldeni a Bajai SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – a Bajai SZC Dózsa György
Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Bajai Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Bajai Szakképzési Centrum Jelky András Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01.-2021.07.01.
A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6500 Baja, Petőfi Sándor u. 1.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
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Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására,
hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti
jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 11.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Virág Tibor főigazgató nyújt, 06/70-334-9133-as
telefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Bajai Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével (6500 Baja,
Petőfi Sándor u. 1.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 2/2016.
valamint a beosztás megnevezését: Bajai SZC Jelky András Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma
tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon: http://www.bajaiszc.hu/, http://www.jelkya-baja.sulinet.hu/ honlapokon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón)
zárt borítékban kérjük megküldeni a Bajai SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – a Bajai SZC Jelky András
Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Bajai Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Bajai Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskolája és Szakiskolája
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01.-2021.07.01.
A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6300 Kalocsa, Tomori Pál u. 7.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
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Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására,
hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti
jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 11.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Virág Tibor főigazgató nyújt, 06/70-334-9133-as
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Bajai Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével (6500 Baja,
Petőfi Sándor u. 1.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 4/2016.
valamint a beosztás megnevezését: Bajai SZC Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskolája és
Szakiskolája tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon: http://www.bajaiszc.hu/, http://web2.kossuth-kalocsa.hu/ honlapokon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Bajai SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – a Bajai SZC Kossuth Zsuzsanna
Humán és Kereskedelmi Szakközépiskolája és Szakiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Bajai Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Bajai Szakképzési Centrum Türr István Gazdasági Szakközépiskolája tagintézmény-vezető
(magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01.-2021.07.01.
A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6500 Baja, Bácska tér 1.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
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– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 11.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Virág Tibor főigazgató nyújt, 06/70-334-9133-as
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Bajai Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével (6500 Baja,
Petőfi Sándor u. 1.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 5/2016.
valamint a beosztás megnevezését: Bajai SZC Türr István Gazdasági Szakközépiskolája tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon: http://www.bajaiszc.hu/, http://www.turr.hu/ honlapokon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Bajai SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – a Bajai SZC Türr István Gazdasági
Szakközépiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
***
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BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
A Békéscsabai Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Békéscsabai SZC Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskolája tagintézmény-vezető
(magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01. - 2021.06.30.
A munkavégzés helye:
5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 7.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
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– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására,
hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti
jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.05.27-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április hó 8. nap
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mucsi Balázs Sándor főigazgató nyújt, +36-20/402-6373-as
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Békéscsabai Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével
(5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámot: C-158/2016, valamint a beosztás megnevezését: Békéscsabai SZC Gépészeti és
Számítástechnikai Szakközépiskolája tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– BSZC honlapja
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Békéscsabai SZC címére (5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1.). A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Békéscsabai SZC Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati folyamatot felfüggessze, megszakítsa, vagy
eredménytelennek nyilvánítsa, bármiféle jogi és / vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli
eredménytelenné nyilvánítása esetén a pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.
*
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A Békéscsabai Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Békéscsabai SZC Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskolája tagintézmény-vezető
(magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01. - 2021.06.30.
A munkavégzés helye:
5600 Békéscsaba, Gábor köz 1.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására,
hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti
jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
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– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.05.27-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április hó 8. nap
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mucsi Balázs Sándor főigazgató nyújt, +36-20/402-6373-as
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Békéscsabai Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével
(5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámot: C-159/2016, valamint a beosztás megnevezését: Békéscsabai SZC Kemény Gábor Logisztikai és
Közlekedési Szakközépiskolája tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– BSZC honlapja
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Békéscsabai SZC címére (5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1.). A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Békéscsabai SZC Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskolája tagintézmény-vezetői
beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati folyamatot felfüggessze, megszakítsa, vagy
eredménytelennek nyilvánítsa, bármiféle jogi és / vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli
eredménytelenné nyilvánítása esetén a pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.
*
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A Békéscsabai Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a
Békéscsabai SZC Kós Károly Építő-, Fa- és Szolgáltatóipari Szakképző Iskolája tagintézmény-vezető
(magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01. - 2021.06.30.
A munkavégzés helye:
5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 8.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására,
hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti
jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
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– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.05.27-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április hó 8. nap
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mucsi Balázs Sándor főigazgató nyújt, +36-20/402-6373-as
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Békéscsabai Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével
(5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámot: C-162/2016, valamint a beosztás megnevezését: Békéscsabai SZC Kós Károly Építő-, Fa- és
Szolgáltatóipari Szakképző Iskolája tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– BSZC honlapja
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Békéscsabai SZC címére (5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1.). A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Békéscsabai SZC Kós Károly Építő-, Fa- és Szolgáltatóipari Szakképző Iskolája tagintézmény-vezetői
beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati folyamatot felfüggessze, megszakítsa, vagy
eredménytelennek nyilvánítsa, bármiféle jogi és / vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli
eredménytelenné nyilvánítása esetén a pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.
*
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A Békéscsabai Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Békéscsabai SZC Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01. - 2021.06.30.
A munkavégzés helye:
5600 Békéscsaba, Irányi utca 3-5.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására,
hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti
jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
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– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.05.27-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április hó 8. nap
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mucsi Balázs Sándor főigazgató nyújt, +36-20/402-6373-as
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Békéscsabai Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével
(5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámot: C-163/2016, valamint a beosztás megnevezését: Békéscsabai SZC Széchenyi István Két Tanítási
Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– BSZC honlapja
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Békéscsabai SZC címére (5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1.). A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Békéscsabai SZC Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma
tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati folyamatot felfüggessze, megszakítsa, vagy
eredménytelennek nyilvánítsa, bármiféle jogi és / vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli
eredménytelenné nyilvánítása esetén a pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.
*
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A Békéscsabai Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Békéscsabai SZC Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezető
(magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01. - 2021.06.30.
A munkavégzés helye:
5600 Békéscsaba, Gyulai út 53-57.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására,
hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti
jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
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– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.05.27-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április hó 8. nap
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mucsi Balázs Sándor főigazgató nyújt, +36-20/402-6373-as
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Békéscsabai Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével
(5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámot: C-165/2016, valamint a beosztás megnevezését: Békéscsabai SZC Szent-Györgyi Albert
Szakközépiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– BSZC honlapja
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Békéscsabai SZC címére (5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1.). A borítékra írják
rá „PÁLYÁZAT – Békéscsabai SZC Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői
beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati folyamatot felfüggessze, megszakítsa, vagy
eredménytelennek nyilvánítsa, bármiféle jogi és / vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli
eredménytelenné nyilvánítása esetén a pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.
*
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A Békéscsabai Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Békéscsabai SZC Trefort Ágoston Szakképző Iskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezető
(magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01. - 2021.06.30.
A munkavégzés helye:
5600 Békéscsaba, Puskin tér 1.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására,
hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti
jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
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– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.05.27-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április hó 8. nap
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mucsi Balázs Sándor főigazgató nyújt, +36-20/402-6373-as
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Békéscsabai Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével
(5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámot: C-161/2016, valamint a beosztás megnevezését: Békéscsabai SZC Trefort Ágos Szakképző
Iskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– BSZC honlapja
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Békéscsabai SZC címére (5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1.). A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Békéscsabai SZC Trefort Ágoston Szakképző Iskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati folyamatot felfüggessze, megszakítsa, vagy
eredménytelennek nyilvánítsa, bármiféle jogi és / vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli
eredménytelenné nyilvánítása esetén a pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.
*
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A Békéscsabai Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Békéscsabai SZC Vásárhelyi Pál Szakközépiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezető (magasabb vezető)
beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01. - 2021.06.30.
A munkavégzés helye:
5600 Békéscsaba, Deák utca 6.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására,
hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti
jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
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– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.05.27-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április hó 8. nap
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mucsi Balázs Sándor főigazgató nyújt, +36-20/402-6373-as
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Békéscsabai Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével
(5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámot: C-164/2016, valamint a beosztás megnevezését: Békéscsabai SZC Vásárhelyi Pál
Szakközépiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– BSZC honlapja
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Békéscsabai SZC címére (5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1.). A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Békéscsabai SZC Vásárhelyi Pál Szakközépiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati folyamatot felfüggessze, megszakítsa, vagy
eredménytelennek nyilvánítsa, bármiféle jogi és / vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli
eredménytelenné nyilvánítása esetén a pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.
*
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A Békéscsabai Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Békéscsabai SZC Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája tagintézmény-vezető
(magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01. - 2021.06.30.
A munkavégzés helye:
5600 Békéscsaba, Gyulai út 32.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására,
hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti
jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
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– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.05.27-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április hó 8. nap
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mucsi Balázs Sándor főigazgató nyújt, +36-20/402-6373-as
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Békéscsabai Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével
(5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámot: C-160/2016, valamint a beosztás megnevezését: Békéscsabai SZC Zwack József Kereskedelmi
és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– BSZC honlapja
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Békéscsabai SZC címére (5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1.). A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Békéscsabai SZC Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája tagintézményvezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati folyamatot felfüggessze, megszakítsa, vagy
eredménytelennek nyilvánítsa, bármiféle jogi és / vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli
eredménytelenné nyilvánítása esetén a pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.
***
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BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
A Berettyóújfalui Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Berettyóújfalui SZC Veres Péter Gimnáziuma és Szakképző Iskolája tagintézmény-vezető
(magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016. 07. 01–2021. 06. 30.
A munkavégzés helye:
4060 Balmazújváros, Batthyány u. 7.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,

990

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 6. szám

– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására,
hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti
jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. 07. 01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pelyhéné Bartha Irén főigazgató nyújt, a +36 54 951
961-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével
(4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni: „PÁLYÁZAT – Berettyóújfalui SZC Veres Péter
Gimnáziuma és Szakképző Iskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016. 06. 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– www.kozigallas.hu weboldalon
– www.berettyoujfaluiszc.hu weboldalon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Berettyóújfalui SZC (4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 1.) címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Berettyóújfalui SZC Veres Péter Gimnáziuma és Szakképző Iskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*
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A Berettyóújfalui Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Berettyóújfalui SZC Bessenyei György Szakközépiskolája tagintézmény-vezető (magasabb vezető)
beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016. 07. 01–2021. 06. 30.
A munkavégzés helye:
4100 Berettyóújfalu, Honvéd u. 11.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására,
hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti
jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
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– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. 07. 01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pelyhéné Bartha Irén főigazgató nyújt, a +36 54 951
961-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével
(4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni: „PÁLYÁZAT – Berettyóújfalui SZC Bessenyei
György Szakközépiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”
Pályázat elbírálásának határideje:
2016. 06. 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– www.kozigallas.hu weboldalon
– www.berettyoujfaluiszc.hu weboldalon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Berettyóújfalui SZC (4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 1.) címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Berettyóújfalui SZC Bessenyei György Szakközépiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Berettyóújfalui Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Berettyóújfalui SZC Eötvös József Szakképző Iskolája tagintézmény-vezető (magasabb vezető)
beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
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A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016. 07. 01–2021. 06. 30.
A munkavégzés helye:
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 1.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
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A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. 07. 01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pelyhéné Bartha Irén főigazgató nyújt, a +36 54 951
961-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével
(4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni: „PÁLYÁZAT – Berettyóújfalui SZC Eötvös József
Szakképző Iskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016. 06. 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– www.kozigallas.hu weboldalon
– www.berettyoujfaluiszc.hu weboldalon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Berettyóújfalui SZC (4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 1.) címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Berettyóújfalui SZC Eötvös József Szakképző Iskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Berettyóújfalui Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Berettyóújfalui SZC Bocskai István Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezető
(magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016. 07. 01–2021. 06. 30.
A munkavégzés helye:
4110 Biharkeresztes, Ady E. u. 2.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
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Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. 07. 01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pelyhéné Bartha Irén főigazgató nyújt, a +36 54 951
961-es telefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével
(4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni: „PÁLYÁZAT – Berettyóújfalui SZC Bocskai István
Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői beosztására”.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016. 06. 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– www.kozigallas.hu weboldalon
– www.berettyoujfaluiszc.hu weboldalon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Berettyóújfalui SZC (4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 1.) címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Berettyóújfalui SZC Bocskai István Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma tagintézményvezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Berettyóújfalui Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Berettyóújfalui SZC Veress Ferenc Szakképző Iskolája tagintézmény-vezető (magasabb vezető)
beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016. 07. 01–2021. 06. 30.
A munkavégzés helye:
4220 Hajdúböszörmény, Enyingi Török B. u. 5/A.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
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Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására,
hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti
jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. 07. 01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pelyhéné Bartha Irén főigazgató nyújt, a +36 54 951
961-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével
(4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni: „PÁLYÁZAT – Berettyóújfalui SZC Veress Ferenc
Szakképző Iskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016. 06. 15.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– www.kozigallas.hu weboldalon
– www.berettyoujfaluiszc.hu weboldalon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Berettyóújfalui SZC (4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 1.) címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Berettyóújfalui SZC Veress Ferenc Szakképző Iskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Berettyóújfalui Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Berettyóújfalui SZC Szilágyi Dániel Gimnáziuma és Szakképző Iskolája tagintézmény-vezető
(magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016. 07. 01–2021. 06. 30.
A munkavégzés helye:
4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 6.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
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– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására,
hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti
jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. 07. 01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pelyhéné Bartha Irén főigazgató nyújt, a +36 54 951
961-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével
(4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni: „PÁLYÁZAT – Berettyóújfalui SZC Szilágyi Dániel
Gimnáziuma és Szakképző Iskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016. 06. 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– www.kozigallas.hu weboldalon
– www.berettyoujfaluiszc.hu weboldalon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Berettyóújfalui SZC (4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 1.) címére. A borítékra írják
rá „PÁLYÁZAT – Berettyóújfalui SZC Szilágyi Dániel Gimnáziuma és Szakképző Iskolája tagintézmény-vezetői
beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*
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A Berettyóújfalui Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Berettyóújfalui SZC Csiha Győző Szakképző Iskolája tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának
ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016. 07. 01–2021. 06. 30.
A munkavégzés helye:
4080 Hajdúnánás, Baross u. 11.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
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– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. 07. 01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pelyhéné Bartha Irén főigazgató nyújt, a +36 54 951
961-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével
(4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni: „PÁLYÁZAT – Berettyóújfalui SZC Csiha Győző
Szakképző Iskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016. 06. 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– www.kozigallas.hu weboldalon
– www.berettyoujfaluiszc.hu weboldalon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Berettyóújfalui SZC (4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 1.) címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Berettyóújfalui SZC Csiha Győző Szakképző Iskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Berettyóújfalui Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Berettyóújfalui SZC Közgazdasági Szakközépiskolája tagintézmény-vezető (magasabb vezető)
beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
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A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016. 07. 01–2021. 06. 30.
A munkavégzés helye:
4200 Hajdúszoboszló, Gönczy P. u. 17.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására,
hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti
jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
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A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. 07. 01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pelyhéné Bartha Irén főigazgató nyújt, a +36 54 951
961-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével
(4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni: „PÁLYÁZAT – Berettyóújfalui SZC Közgazdasági
Szakközépiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”

Pályázat elbírálásának határideje:
2016. 06. 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– www.kozigallas.hu weboldalon
– www.berettyoujfaluiszc.hu weboldalon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Berettyóújfalui SZC (4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 1.) címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Berettyóújfalui SZC Közgazdasági Szakközépiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Berettyóújfalui Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Berettyóújfalui SZC Bocskai István Szakképző Iskolája tagintézmény-vezető (magasabb vezető)
beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016. 07. 01–2021. 06. 30.
A munkavégzés helye:
4200 Hajdúszoboszló, József A. u. 25.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
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Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. 07. 01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pelyhéné Bartha Irén főigazgató nyújt, a +36 54 951
961-es telefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével
(4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni: „PÁLYÁZAT – Berettyóújfalui SZC Bocskai István
Szakképző Iskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016. 06. 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– www.kozigallas.hu weboldalon
– www.berettyoujfaluiszc.hu weboldalon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Berettyóújfalui SZC (4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 1.) címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Berettyóújfalui SZC Bocskai István Szakképző Iskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Berettyóújfalui Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Berettyóújfalui SZC Népi Kézműves Szakiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezető (magasabb vezető)
beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016. 07. 01–2021. 06. 30.
A munkavégzés helye:
4181 Nádudvar, Kossuth L. u. 7.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
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Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására,
hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti
jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. 07. 01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pelyhéné Bartha Irén főigazgató nyújt, a +36 54 951
961-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével
(4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni: „PÁLYÁZAT – Berettyóújfalui SZC Népi Kézműves
Szakiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői beosztására”.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016. 06. 15.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– www.kozigallas.hu weboldalon
– www.berettyoujfaluiszc.hu weboldalon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Berettyóújfalui SZC (4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 1.) címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Berettyóújfalui SZC Népi Kézműves Szakiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Berettyóújfalui Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Berettyóújfalui SZC József Attila Gimnáziuma és Szakképző Iskolája tagintézmény-vezető
(magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016. 07. 01–2021. 06. 30.
A munkavégzés helye:
4090 Polgár, Kiss Ernő u. 10.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
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– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására,
hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti
jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. 07. 01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pelyhéné Bartha Irén főigazgató nyújt, a +36 54 951
961-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével
(4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni: „PÁLYÁZAT – Berettyóújfalui SZC József Attila
Gimnáziuma és Szakképző Iskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016. 06. 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– www.kozigallas.hu weboldalon
– www.berettyoujfaluiszc.hu weboldalon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Berettyóújfalui SZC (4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 1.) címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Berettyóújfalui SZC József Attila Gimnáziuma és Szakképző Iskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*
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A Berettyóújfalui Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Berettyóújfalui SZC Karacs Ferenc Gimnáziuma és Szakképző Iskolája tagintézmény-vezető
(magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016. 07. 01–2021. 06. 30.
A munkavégzés helye:
4150 Püspökladány, Gagarin u. 2.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
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– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. 07. 01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pelyhéné Bartha Irén főigazgató nyújt, a +36 54 951
961-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével
(4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni: „PÁLYÁZAT – Berettyóújfalui SZC Karacs Ferenc
Gimnáziuma és Szakképző Iskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016. 06. 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– www.kozigallas.hu weboldalon
– www.berettyoujfaluiszc.hu weboldalon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Berettyóújfalui SZC (4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 1.) címére. A borítékra írják
rá „PÁLYÁZAT – Berettyóújfalui SZC Karacs Ferenc Gimnáziuma és Szakképző Iskolája tagintézmény-vezetői
beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
***
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BUDAPESTI GÉPÉSZETI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
A Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Arany János Műszaki Szakközépiskolája és Szakiskolája
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.07.01-2021.07.01-ig szól.
A munkavégzés helye:
Budapest, 1072 Budapest, Nyár u. 9.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
* Egyéb megjegyzés: A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, legalább öt év pedagógus –
munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során
szerzett szakmai gyakorlat, a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan
időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő,
határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– a 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
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– pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben), a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely
tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati
példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés), nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak
pályázattal összefüggő kezeléséhez, továbbításhoz, amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett
intézményvezetői szakképzettség megszerzése még folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény
igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zádory Tibor nyújt, a 061/585-8180-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (1138
Budapest, Váci út 179-183. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
IKT/C/201 , valamint a munkakör megnevezését: Tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Budapesti Gépészeti SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Budapesti
Gépészeti SZC (Arany János Műszaki Szakközépiskolája és Szakiskolája) tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola tagintézmény-vezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
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A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.07.01-2021.07.01.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Budapest, 1138 Budapest, Váci út 179-183.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
* Egyéb megjegyzés: A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói
megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
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– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zádory Tibor nyújt, a 06-1/585-8180-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (1138
Budapest, Váci út 179-183. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
198/C , valamint a munkakör megnevezését: tagintézmény-vezető .
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Budapesti Gépészeti SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT -Budapesti
Gépészeti SZC Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Bethlen Gábor Szakközépiskola tagintézmény-vezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.07.01-2021.07.01-ig szól.
A munkavégzés helye:
Budapest, 1157 Budapest, Árendás köz 8.
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A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
* Egyéb megjegyzés: A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói
megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
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A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zádory Tibor nyújt, a 06-1/585-8180-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (1138
Budapest, Váci út 179-183. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
192/C , valamint a munkakör megnevezését: tagintézmény-vezető .
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Budapesti Gépészeti SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Budapesti
Gépészeti SZC Bethlen Gábor Szakközépiskola tagintézmény-vezetői beosztására”. Az elektronikus formátumnak a
pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú
és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó a jelen kiírás valamennyi
feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Csonka János Műszaki Szakközépiskolája és Szakiskolája tagintézmény-vezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.07.01-2021.07.01-ig szól.
A munkavégzés helye:
Budapest, 1165 Budapest, Arany János u. 55.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
* Egyéb megjegyzés: A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
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Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, legalább öt év pedagógus –
munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során
szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– a 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum
(munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben), a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely
tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati
példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zádory Tibor nyújt, a 061/585-8180-as telefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (1138
Budapest, Váci út 179-183. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
IKT/C/195 , valamint a munkakör megnevezését: TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐ.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Budapesti Gépészeti SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Budapesti
Gépészeti SZC Csonka János Műszaki Szakközépiskolája és Szakiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
*

A Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum (Eötvös Loránd Szakközépiskolája, Szakiskolája és Szakiskola)
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.07.01-2021.07.01-ig szól.
A munkavégzés helye:
Budapest, 1204 Budapest, Török Flóris u. 89.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
*

Egyéb megjegyzés: A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
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Pályázati feltételek:
– egyetem,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, legalább öt év pedagógus –
munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során
szerzett szakmai gyakorlat, a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan
időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő,
határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– a 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben), a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely
tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati
példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés), nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak
pályázattal összefüggő kezeléséhez, továbbításhoz, amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett
intézményvezetői szakképzettség megszerzése még folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény
igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zádory Tibor nyújt, a 061/585-8180-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (1138
Budapest, Váci út 179-183. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
IKT/C/193 , valamint a munkakör megnevezését: Tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Budapesti Gépészeti SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Budapesti
Gépészeti SZC( Eötvös Loránd Szakközépiskolája, Szakiskolája és Szakiskola) tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum (Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szakközépiskolája)
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.07.01-2021.07.01-ig szól.
A munkavégzés helye:
Budapest, 1095 Budapest, Mester utca 60-62.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: *
Egyéb
megjegyzés:
A
közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre
vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, legalább öt év pedagógus –
munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során
szerzett szakmai gyakorlat, a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan
időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő,
határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
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– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– a 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben), a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely
tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati
példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés), nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak
pályázattal összefüggő kezeléséhez, továbbításhoz, amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett
intézményvezetői szakképzettség megszerzése még folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény
igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zádory Tibor nyújt, a 061/585-8180-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (1138
Budapest, Váci út 179-183. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
IKT/C/196 , valamint a munkakör megnevezését: Tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Budapesti Gépészeti SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Budapesti
Gépészeti SZC (Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szakközépiskolája) tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*
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A Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola és Szakiskola tagintézmény-vezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.07.01-2021.07.01.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Budapest, 1195 Budapest, Üllői út 303.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
* Egyéb megjegyzés: A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói
megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
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– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zádory Tibor nyújt, a 06-1/585-8180-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (1138
Budapest, Váci út 179-183. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
199/C , valamint a munkakör megnevezését: tagintézmény-vezető .
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Budapesti Gépészeti SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT -Budapesti
Gépészeti SZC Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola és Szakiskola tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Katona József Szakközépiskolája, Szakiskolája és Felnőttoktatási Gimnáziuma
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
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A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.07.01-2021.07.01-ig szól.
A munkavégzés helye:
Budapest, 1138 Budapest, Váci út 107.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
* Egyéb megjegyzés: A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói
megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek
– büntetlen előélet, cselekvőképesség
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– a 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
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– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zádory Tibor nyújt, a 06-1/585-8180-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (1138
Budapest, Váci út 179-183. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
194/C , valamint a munkakör megnevezését: tagintézmény-vezető .
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Budapesti Gépészeti SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Budapesti
Gépészeti SZC Katona József Szakközépiskola Szakiskola és Gimnázium Szakközépiskola tagintézmény-vezetői
beosztására”. Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf
formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell
egyeznie. A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskolája tagintézmény-vezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.07.01-2021.07.01.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Budapest, 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 12.
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A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
* Egyéb megjegyzés: A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói
megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek
– büntetlen előélet, cselekvőképesség
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
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A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zádory Tibor nyújt, a 06-1/585-8180-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (1138
Budapest, Váci út 179-183. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
197/C , valamint a munkakör megnevezését: tagintézmény-vezető .
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Budapesti Gépészeti SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT -Budapesti
Gépészeti SZC Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”. Az
elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban kell
tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó
a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola tagintézmény-vezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.07.01-2021.07.01.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Budapest, 1131 Budapest, Jász utca 155.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
* Egyéb megjegyzés: A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
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Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói
megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zádory Tibor nyújt, a 06-1/585-8180-as telefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (1138
Budapest, Váci út 179-183. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
200/C , valamint a munkakör megnevezését: tagintézmény-vezető .
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Budapesti Gépészeti SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT -Budapesti
Gépészeti SZC Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola tagintézmény-vezetői beosztására”. Az elektronikus
formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban kell
tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó
a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Mechatronikai Szakközépiskola tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.07.01-2021.07.01.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Budapest, 1118 Budapest, Rétköz utca 39.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
* Egyéb megjegyzés: A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
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Pályázati feltételek:
– egyetem,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói
megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zádory Tibor nyújt, a 06-1/585-8180-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (1138
Budapest, Váci út 179-183. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
202/C , valamint a munkakör megnevezését: tagintézmény-vezető .
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.

1031

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 6. szám

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Budapesti Gépészeti SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT -Budapesti
Gépészeti SZC Mechatronikai Szakközépiskola tagintézmény-vezetői beosztására”. Az elektronikus formátumnak a
pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú
és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó a jelen kiírás valamennyi
feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
az Öveges József Szakközépiskolája és Szakiskolája tagintézmény-vezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.07.01-2021.07.01.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Budapest, 1117 Budapest, Fehérvári út 10.
Budapest, 1118 Budapest, Beregszász út 10.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
* Egyéb megjegyzés: A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
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– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói
megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zádory Tibor nyújt, a 06-1/585-8180-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (1138
Budapest, Váci út 179-183. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
203/C , valamint a munkakör megnevezését: tagintézmény-vezető .
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Budapesti Gépészeti SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT -Budapesti
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Gépészeti SZC Öveges József Szakközépiskolája és Szakiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”. Az elektronikus
formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban kell
tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó
a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum (Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskolája, Szakiskolája
és Kollégiuma) tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.07.01-2021.07.01-ig szól.
A munkavégzés helye:
Budapest, 1084 Budapest, Tolnai Lajos utca 4-10.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
* Egyéb megjegyzés: A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, legalább öt év pedagógus –
munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során
szerzett szakmai gyakorlat, a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan
időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő,
határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– a 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben), a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely
tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati
példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés), nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak
pályázattal összefüggő kezeléséhez, továbbításhoz, amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett
intézményvezetői szakképzettség megszerzése még folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény
igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zádory Tibor nyújt, a 061/585-8180-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (1138
Budapest, Váci út 179-183. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
IKT/C/204 , valamint a munkakör megnevezését: Tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Budapesti Gépészeti SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Budapesti
Gépészeti SZC (Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma) tagintézmény-vezetői
beosztására”. Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf
formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell
egyeznie. A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
***
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BUDAPESTI KOMPLEX SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
A Budapesti Komplex Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Budapesti Komplex SZC Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskolája tagintézmény-vezető
(magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.
A munkavégzés helye:
1203 Budapest, Kossuth Lajos utca 35.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
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– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. 04. 06.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dobayné Deák Éva nyújt, a +361-585-8050-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum székhelyére történő
megküldésével (1211 Budapest, Tanműhely köz 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosítószámot: 16-02-00008, valamint a beosztás megnevezését: Budapesti Komplex SZC
tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Budapesti Komplex SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Budapesti Komplex
SZC tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Budapesti Komplex Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Budapesti Komplex SZC Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskolája és Szakiskolája tagintézmény-vezető
(magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
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A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.
A munkavégzés helye:
1149 Budapest, Egressy út 36.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
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A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016.04.06.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dobayné Deák Éva nyújt, a +361-585-8050-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum székhelyére történő
megküldésével (1211 Budapest, Tanműhely köz 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosítószámot: 16-03-00011, valamint a beosztás megnevezését: Budapesti Komplex SZC
tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Budapesti Komplex SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Budapesti Komplex
SZC tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Budapesti Komplex Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Budapesti Komplex SZC Kézművesipari Szakképző Iskolája tagintézmény-vezető (magasabb vezető)
beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.
A munkavégzés helye:
1082 Budapest, Práter utca 31.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
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Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016.04.06.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dobayné Deák Éva nyújt, a +361-585-8050-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum székhelyére történő
megküldésével (1211 Budapest, Tanműhely köz 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámot: 16-01-00009, valamint a beosztás megnevezését: Budapesti Komplex SZC tagintézmény-vezető.
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Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Budapesti Komplex SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Budapesti Komplex
SZC tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Budapesti Komplex Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Budapesti Komplex SZC Kozma Lajos Faipari Szakközépiskolája tagintézmény-vezető (magasabb vezető)
beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.
A munkavégzés helye:
1041 Budapest, Deák Ferenc utca 40.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
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– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016.04.06.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dobayné Deák Éva nyújt, a +361-585-8050-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum székhelyére történő
megküldésével (1211 Budapest, Tanműhely köz 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosítószámot: 16-04-00012, valamint a beosztás megnevezését: Budapesti Komplex SZC
tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Budapesti Komplex SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Budapesti Komplex
SZC tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Budapesti Komplex Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Budapesti Komplex SZC Mándy Iván Szakképző Iskolája és Speciális Szakiskolája tagintézmény-vezető
(magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.
A munkavégzés helye:
1089 Budapest, Elnök utca 3.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016.04.06.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dobayné Deák Éva nyújt, a +361-585-8050-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum székhelyére történő
megküldésével (1211 Budapest, Tanműhely köz 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosítószámot: 16-05-00010, valamint a beosztás megnevezését: Budapesti Komplex SZC
tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Budapesti Komplex SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Budapesti Komplex
SZC tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*
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A Budapesti Komplex Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a
Budapesti Komplex SZC Modell Divatiskolája, Iparművészeti, Ruha- és Bőripari Szakközépiskolája
és Szakiskolája tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.
A munkavégzés helye:
1133 Budapest, Vág utca 12-14.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
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– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016.04.06.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dobayné Deák Éva nyújt, a +361-585-8050-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum székhelyére történő
megküldésével (1211 Budapest, Tanműhely köz 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosítószámot: 16-06-00013, valamint a beosztás megnevezését: Budapesti Komplex SZC
tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Budapesti Komplex SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Budapesti Komplex
SZC tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Budapesti Komplex Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Budapesti Komplex SZC Pogány Frigyes Szakközépiskolája tagintézmény-vezető (magasabb vezető)
beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
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A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.
A munkavégzés helye:
1183 Budapest, Thököly út 11.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
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A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016.04.06.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dobayné Deák Éva nyújt, a +361-585-8050-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum székhelyére történő
megküldésével (1211 Budapest, Tanműhely köz 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosítószámot: 16-07-00014, valamint a beosztás megnevezését: Budapesti Komplex SZC
tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Budapesti Komplex SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Budapesti Komplex
SZC tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Budapesti Komplex Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Budapesti Komplex SZC Schulek Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építőipari Szakközépiskolája
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.
A munkavégzés helye:
1087 Budapest, Mosonyi utca 6.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
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Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016.04.06.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dobayné Deák Éva nyújt, a +361-585-8050-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum székhelyére történő
megküldésével (1211 Budapest, Tanműhely köz 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámot: 16-08-00015, valamint a beosztás megnevezését: Budapesti Komplex SZC tagintézmény-vezető.
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Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Budapesti Komplex SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Budapesti Komplex
SZC tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Budapesti Komplex Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Budapesti Komplex SZC Újbudai Speciális Szakiskolája tagintézmény-vezető (magasabb vezető)
beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.
A munkavégzés helye:
1119 Budapest, Leiningen utca 27-35.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
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– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016.04.06.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dobayné Deák Éva nyújt, a +361-585-8050-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum székhelyére történő
megküldésével (1211 Budapest, Tanműhely köz 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosítószámot 16-09-00016, valamint a beosztás megnevezését: Budapesti Komplex SZC
tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Budapesti Komplex SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Budapesti Komplex
SZC tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Budapesti Komplex Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Budapesti Komplex SZC Weiss Manfréd Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.
A munkavégzés helye:
1211 Budapest, Tanműhely köz 7.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016.04.06.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dobayné Deák Éva nyújt, a +361-585-8050-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum székhelyére történő
megküldésével (1211 Budapest, Tanműhely köz 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosítószámot:16-10-00018, valamint a beosztás megnevezését: Budapesti Komplex SZC
tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Budapesti Komplex SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Budapesti Komplex
SZC tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*
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Budapesti Komplex Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Budapesti Komplex SZC Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskolája tagintézmény-vezető (magasabb vezető)
beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.
A munkavégzés helye:
1149 Budapest, Várna utca 21/b.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
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– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016.04.06.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dobayné Deák Éva nyújt, a +361-585-8050-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum székhelyére történő
megküldésével (1211 Budapest, Tanműhely köz 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosítószámot: 16-11-00017, valamint a beosztás megnevezését: Budapesti Komplex SZC
tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Budapesti Komplex SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Budapesti Komplex
SZC tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
***
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CEGLÉDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
A Ceglédi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
aCeglédi Szakképzési Centrum Bem József Szakközépiskolája és Szakiskolája tagintézmény-vezető
(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, 5 évre, 2016.07.01. - 2021.06.30.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2700 Cegléd, Jászberényi út 2.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény a 3. melléklete
szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges - a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség ,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább 5 év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézmény pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office , irodai alkalmazások) ismeretek
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007.évi
CLII. törvény 3. § (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
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– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban)
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához ( harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításához,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Buncsák Gábor Főigazgató Úr nyújt, a +3653/500-335 vagy
+3670/197-6380-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Ceglédi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (2700 Cegléd, Malom
tér 3 . ) . Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2-7/2016/CSZC ,
valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Ceglédi Szakképzési Centrum címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Ceglédi
SZC Bem József Műszaki Szakközépiskolája és Szakiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”. Az elektronikus
formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban kell
tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó
a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Ceglédi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Ceglédi Szakképzési Centrum Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolája tagintézmény-vezető
(magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
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A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2016.07.01. - 2021.06.30.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2700 Cegléd, Kossuth Ferenc utca 32.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény a 3. melléklete
szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges - a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség ,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább 5 év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézmény pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office , irodai alkalmazások) ismeretek
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007.évi
CLII. törvény 3. § (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban)
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához ( harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításához,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
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A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Buncsák Gábor Főigazgató Úr nyújt, a +3653/500-335 vagy
+3670/197-6380-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Ceglédi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (2700 Cegléd, Malom
tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2-8/2016/CSZC ,
valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Ceglédi Szakképzési Centrum címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Ceglédi SZC
Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”. Az elektronikus formátumnak a
pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú
és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg keli egyeznie. A pályázó a jelen kiírás valamennyi
feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Ceglédi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Ceglédi Szakképzési Centrum Nagykátai Ipari Szakközépiskolája és Szakiskolája tagintézmény-vezető
(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, 5 évre, 2016.07.01. - 2021.06.30.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2760 Nagykáta, Csonka köz 6.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
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Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény a 3. melléklete
szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges - a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség ,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább 5 év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézmény pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office , irodai alkalmazások) ismeretek
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007.évi
CLII. törvény 3. § (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban)
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához ( harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításához,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Buncsák Gábor Főigazgató Úr nyújt, a +3653/500-335 vagy
+3670/197-6380-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Ceglédi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (2700 Cegléd, Malom
tér 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2-9/2016/CSZC ,
valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.
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A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– D helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Ceglédi Szakképzési Centrum címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Ceglédi SZC
Nagykátai Ipari Szakközépiskolája és Szakiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”. Az elektronikus formátumnak
a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú
és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó a jelen kiírás valamennyi
feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

Ceglédi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Ceglédi Szakképzési Centrum Szterényi József Szakközépiskolája és
Szakiskolája tagintézmény-vezető (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, 5 évre, 2016.07.01. - 2021.06.30.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2200 Monor, Ipar utca 2.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény a 3. melléklete
szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges - a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség ,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább 5 év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
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– a nevelési-oktatási intézmény pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office , irodai alkalmazások) ismeretek
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007.évi
CLII. törvény 3. § (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban)
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához ( harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításához,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Buncsák Gábor Főigazgató Úr nyújt, a +3653/500-335 vagy
+3670/197-6380-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Ceglédi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (2700 Cegléd, Malom
tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2-10/2016/CSZC ,
valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Ceglédi Szakképzési Centrum címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Ceglédi SZC
Szterényi József Szakközépiskolája és Szakiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”. Az elektronikus formátumnak
a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú
és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó a jelen kiírás valamennyi
feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Ceglédi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Ceglédi Szakképzési Centrum Unghváry László Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Szakközépiskolája és Szakiskolája tagintézmény-vezető (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, 5 évre, 2016.07.01. - 2021.06.30.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2700 Cegléd, Kossuth Ferenc utca 18.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény a 3. melléklete
szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges - a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség ,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább 5 év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézmény pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office , irodai alkalmazások) ismeretek
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007.évi
CLII. törvény 3. § (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban)
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához ( harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításához,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Buncsák Gábor Főigazgató Úr nyújt, a +3653/500-335 vagy
+3670/197-6380-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Ceglédi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (2700 Cegléd, Malom
tér 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2-11/2016/CSZC,
valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Ceglédi Szakképzési Centrum címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Ceglédi
SZC Unghváry László Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája tagintézmény-vezetői
beosztására”. Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf
formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell
egyeznie. A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
***
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DEBRECENI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
A Debreceni Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Debreceni SZC Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezető
(magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.07.01.
A munkavégzés helye:
4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
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– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításához,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016.04.06.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tirpák Zsolt nyújt, 52/437-311-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Debreceni Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével
(4030 Debrecen, Fokos u. 12.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot:
DSZC/885-1/2016, valamint a beosztás megnevezését: Debreceni SZC Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája
és Kollégiuma tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– Debreceni Szakképzési Centrum honlapján (www.dszc.hu)
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Debreceni SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Debreceni SZC Baross Gábor
Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Debreceni Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Debreceni SZC Beregszászi Pál Szakközépiskolája és Szakiskolája tagintézmény-vezető (magasabb vezető)
beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
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A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.07.01.
A munkavégzés helye:
4032 Debrecen, Jerikó u. 17-21.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításához,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
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A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016.04.06.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tirpák Zsolt nyújt, 52/437-311-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Debreceni Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével
(4030 Debrecen, Fokos u. 12.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot:
DSZC/885-2/2016, valamint a beosztás megnevezését: Debreceni SZC Beregszászi Pál Szakközépiskolája és
Szakiskolája tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– Debreceni Szakképzési Centrum honlapján (www.dszc.hu)
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Debreceni SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Debreceni SZC Beregszászi
Pál Szakközépiskolája és Szakiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Debreceni Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Debreceni SZC Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskolája tagintézmény-vezető (magasabb vezető)
beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.07.01.
A munkavégzés helye:
4026 Debrecen, Piac u. 8.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
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Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításához,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016.04.06.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tirpák Zsolt nyújt, 52/437-311-es telefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Debreceni Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével
(4030 Debrecen, Fokos u. 12.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot:
DSZC/885-3/2016, valamint a beosztás megnevezését: Debreceni SZC Bethlen Gábor Közgazdasági
Szakközépiskolája tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– Debreceni Szakképzési Centrum honlapján (www.dszc.hu)
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Debreceni SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Debreceni SZC Bethlen
Gábor Közgazdasági Szakközépiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Debreceni Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Debreceni SZC Brassai Sámuel Gimnáziuma és Műszaki Szakközépiskolája tagintézmény-vezető
(magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.07.01.
A munkavégzés helye:
4029 Debrecen, Víztorony u. 3.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
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Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításához,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016.04.06.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tirpák Zsolt nyújt, 52/437-311-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Debreceni Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével
(4030 Debrecen, Fokos u. 12.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot:
DSZC/885-4/2016, valamint a beosztás megnevezését: Debreceni SZC Brassai Sámuel Gimnáziuma és Műszaki
Szakközépiskolája tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– Debreceni Szakképzési Centrum honlapján (www.dszc.hu)
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Debreceni SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Debreceni SZC Brassai
Sámuel Gimnáziuma és Műszaki Szakközépiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Debreceni Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Debreceni SZC Dienes László Gimnáziuma és Egészségügyi Szakképző Iskolája tagintézmény-vezető
(magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.07.01.
A munkavégzés helye:
4027 Debrecen, Thomas Mann u. 16.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
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– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításához,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016.04.06.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tirpák Zsolt nyújt, 52/437-311-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Debreceni Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével
(4030 Debrecen, Fokos u. 12.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot:
DSZC/885-5/2016, valamint a beosztás megnevezését: Debreceni SZC Dienes László Gimnáziuma és
Egészségügyi Szakképző Iskolája tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– Debreceni Szakképzési Centrum honlapján (www.dszc.hu)
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Debreceni SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Debreceni SZC Dienes László
Gimnáziuma és Egészségügyi Szakképző Iskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*
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A Debreceni Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Debreceni SZC Irinyi János Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája tagintézmény-vezető
(magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.07.01.
A munkavégzés helye:
4024 Debrecen, Irinyi u. 1.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
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– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításához,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016.04.06.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tirpák Zsolt nyújt, 52/437-311-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Debreceni Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével
(4030 Debrecen, Fokos u. 12.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot:
DSZC/885-6/2016, valamint a beosztás megnevezését: Debreceni SZC Irinyi János Gimnáziuma,
Szakközépiskolája és Szakiskolája tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– Debreceni Szakképzési Centrum honlapján (www.dszc.hu)
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Debreceni SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Debreceni SZC Irinyi János
Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Debreceni Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája tagintézmény-vezető
(magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
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A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.07.01.
A munkavégzés helye:
4027 Debrecen, Vénkert u. 2.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításához,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
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A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016.04.06.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tirpák Zsolt nyújt, 52/437-311-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Debreceni Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével
(4030 Debrecen, Fokos u. 12.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot:
DSZC/885-7/2016, valamint a beosztás megnevezését: Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Szakközépiskolája és Szakiskolája tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– Debreceni Szakképzési Centrum honlapján (www.dszc.hu)
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Debreceni SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Debreceni SZC Kereskedelmi
és Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Debreceni Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Debreceni SZC Könnyűipari Szakképző Iskolája és Speciális Szakiskolája tagintézmény-vezető
(magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.07.01.
A munkavégzés helye:
4027 Debrecen, Sétakert u. 1-3.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
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Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításához,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016.04.06.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tirpák Zsolt nyújt, 52/437-311-es telefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Debreceni Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével
(4030 Debrecen, Fokos u. 12.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot:
DSZC/885-8/2016, valamint a beosztás megnevezését: Debreceni SZC Könnyűipari Szakképző Iskolája és
Speciális Szakiskolája tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– Debreceni Szakképzési Centrum honlapján (www.dszc.hu)
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Debreceni SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Debreceni SZC Könnyűipari
Szakképző Iskolája és Speciális Szakiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Debreceni Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskolája tagintézmény-vezető
(magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.07.01.
A munkavégzés helye:
4025 Debrecen, Széchenyi u. 58.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
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Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításához,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016.04.06.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tirpák Zsolt nyújt, 52/437-311-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Debreceni Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével
(4030 Debrecen, Fokos u. 12.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot:
DSZC/885-9/2016, valamint a beosztás megnevezését: Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai
Szakközépiskolája tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– Debreceni Szakképzési Centrum honlapján (www.dszc.hu)
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Debreceni SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Debreceni SZC Mechwart
András Gépipari és Informatikai Szakközépiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Debreceni Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Debreceni SZC Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskolája tagintézmény-vezető (magasabb vezető)
beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.07.01.
A munkavégzés helye:
4024 Debrecen, Varga u. 5.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
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– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításához,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016.04.06.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tirpák Zsolt nyújt, 52/437-311-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Debreceni Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével
(4030 Debrecen, Fokos u. 12.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot:
DSZC/885-10/2016, valamint a beosztás megnevezését: Debreceni SZC Péchy Mihály Építőipari
Szakközépiskolája tagintézmény-vezető.

Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– Debreceni Szakképzési Centrum honlapján (www.dszc.hu)
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Debreceni SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Debreceni SZC Péchy Mihály
Építőipari Szakközépiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*
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A Debreceni Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Debreceni
SZC Povolny Ferenc Szakképző Iskolája és Speciális Szakiskolája tagintézmény-vezető (magasabb vezető)
beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.07.01.
A munkavégzés helye:
4028 Debrecen, Kassai út 25.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
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– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításához,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016.04.06.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tirpák Zsolt nyújt, 52/437-311-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Debreceni Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével
(4030 Debrecen, Fokos u. 12.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot:
DSZC/885-11/2016, valamint a beosztás megnevezését: Debreceni SZC Povolny Ferenc Szakképző Iskolája és
Speciális Szakiskolája tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– Debreceni Szakképzési Centrum honlapján (www.dszc.hu)
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Debreceni SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Debreceni SZC Povolny
Ferenc Szakképző Iskolája és Speciális Szakiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Debreceni Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Debreceni SZC Vegyipari Szakközépiskolája tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának
ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
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A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.07.01.
A munkavégzés helye:
4024 Debrecen, Csapó u. 29-35.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításához,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjától tölthető be.
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A pályázat benyújtásának határideje:
2016.04.06.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tirpák Zsolt nyújt, 52/437-311-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Debreceni Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével
(4030 Debrecen, Fokos u. 12.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot:
DSZC/885-12/2016, valamint a beosztás megnevezését: Debreceni SZC Vegyipari Szakközépiskolája
tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– Debreceni Szakképzési Centrum honlapján (www.dszc.hu)
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Debreceni SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Debreceni SZC Vegyipari
Szakközépiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
***

DUNAÚJVÁROSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Dunaújvárosi SZC Bánki Donát Gimnáziuma és Szakközépiskolája tagintézmény-vezető (magasabb vezető)
beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.
A munkavégzés helye:
2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály u. 1/A.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
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Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón pdf.
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. 03. 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Őszi Attila nyújt, 06-25/743-136-os telefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével
(2400 Dunaújváros, Római krt. 51.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámot: DSZC-006/2016, valamint a beosztás megnevezését: Dunaújvárosi SZC Bánki Donát
Gimnáziuma és Szakközépiskolája tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Dunaújvárosi SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT Dunaújvárosi SZC Bánki
Donát Gimnáziuma és Szakközépiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf. formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Dunaújvárosi SZC Dunaferr Szakközép- és Szakiskolája tagintézmény-vezető (magasabb vezető)
beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.
A munkavégzés helye:
2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-2.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
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Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón pdf.
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. 03. 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Őszi Attila nyújt, 06-25/743-136-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével
(2400 Dunaújváros, Római krt. 51.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámot: DSZC-007/2016, valamint a beosztás megnevezését: Dunaújvárosi SZC Dunaferr Szakközép- és
Szakiskolája tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Dunaújvárosi SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT Dunaújvárosi SZC Dunaferr
Szakközép- és Szakiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf. formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Dunaújvárosi SZC Hild József Szakközépiskolája, Szakiskolája és Speciális Szakiskolája
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.
A munkavégzés helye:
2400 Dunaújváros, Bercsényi Miklós u. 8.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,

1090

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 6. szám

– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón pdf.
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. 03. 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Őszi Attila nyújt, 06-25/743-136-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével
(2400 Dunaújváros, Római krt. 51.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámot: DSZC-008/2016, valamint a beosztás megnevezését: Dunaújvárosi SZC Hild József
Szakközépiskolája, Szakiskolája és Speciális Szakiskolája tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Dunaújvárosi SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT Dunaújvárosi SZC Hild
József Szakközépiskolája, Szakiskolája és Speciális Szakiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf. formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*
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A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot
hirdet a Dunaújvárosi SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.
A munkavégzés helye:
2400 Dunaújváros, Kossuth Lajos u. 10/A.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
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– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón pdf.
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. 03. 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Őszi Attila nyújt, 06-25/743-136-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével
(2400 Dunaújváros, Római krt. 51.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámot: DSZC-009/2016, valamint a beosztás megnevezését: Dunaújvárosi SZC Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Dunaújvárosi SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT Dunaújvárosi SZC
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf. formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Dunaújvárosi SZC Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
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A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.
A munkavégzés helye:
2400 Dunaújváros, Radnóti Miklós u. 6.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón pdf.
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
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A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. 03. 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Őszi Attila nyújt, 06-25/743-136-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével
(2400 Dunaújváros, Római krt. 51.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámot: DSZC-010/2016, valamint a beosztás megnevezését: Dunaújvárosi SZC Lorántffy Zsuzsanna
Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Dunaújvárosi SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT Dunaújvárosi SZC Lorántffy
Zsuzsanna Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf. formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Dunaújvárosi SZC Rudas Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezető
(magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.
A munkavégzés helye:
2400 Dunaújváros, Római krt. 47-49.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
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Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón pdf.
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. 03. 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Őszi Attila nyújt, 06-25/743-136-os telefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével
(2400 Dunaújváros, Római krt. 51.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámot: DSZC-012/2016, valamint a beosztás megnevezését: Dunaújvárosi SZC Rudas Közgazdasági
Szakközépiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Dunaújvárosi SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT Dunaújvárosi SZC Rudas
Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf. formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Dunaújvárosi SZC Szabolcs Vezér Gimnáziuma és Szakközépiskolája tagintézmény-vezető
(magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.
A munkavégzés helye:
2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 16-20.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
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Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón pdf.
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. 03. 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Őszi Attila nyújt, 06-25/743-136-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével
(2400 Dunaújváros, Római krt. 51.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámot: DSZC-011/2016, valamint a beosztás megnevezését: Dunaújvárosi SZC Szabolcs Vezér
Gimnáziuma és Szakközépiskolája tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Dunaújvárosi SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT Dunaújvárosi SZC Szabolcs
Vezér Gimnáziuma és Szakközépiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf. formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
***

EGRI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
Az Egri Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
az Egri SZC Bornemissza Gergely Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezető
(magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30-ig szól.
A munkavégzés helye:
3300 Eger, Kertész utca 128.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
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– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 07.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kerekné Fábri Eufrozina nyújt, 70/886-2851 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak az Egri Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével (3300
Eger, Kertész utca 128.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot:
K/150/2016, valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– Egri Szakképzési Centrum honlapján (egriszc.hu)
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Egri SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Egri SZC Bornemissza Gergely
Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

Az Egri Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
az Egri SZC Kereskedelmi, Mezőgazdasági és Vendéglátóipari Szakközépiskolája,
Szakiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30-ig szól.
A munkavégzés helye:
3300 Eger, Pozsonyi utca 4-6.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 07.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kerekné Fábri Eufrozina nyújt, 70/886-2851 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak az Egri Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével (3300
Eger, Kertész utca 128.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot:
K/151/2016, valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– Egri Szakképzési Centrum honlapján (egriszc.hu)
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón)
zárt borítékban kérjük megküldeni a Egri SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Egri SZC Kereskedelmi,
Mezőgazdasági és Vendéglátóipari Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői
beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*
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Az Egri Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet az Egri SZC
Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Könyvtára tagintézmény-vezető
(magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30-ig szól.
A munkavégzés helye:
3300 Eger, Bem tábornok utca 3.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
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– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 07.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kerekné Fábri Eufrozina nyújt, 70/886-2851 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak az Egri Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével (3300
Eger, Kertész utca 128.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot:
K/152/2016, valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– Egri Szakképzési Centrum honlapján (egriszc.hu)

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Egri SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Egri SZC Kossuth Zsuzsanna
Szakközépiskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Könyvtára tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

Az Egri Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
az Egri SZC József Attila Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezető
(magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
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A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30-ig szól.
A munkavégzés helye:
3200 Gyöngyös, Kócsag utca 36-38.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
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A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 07.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kerekné Fábri Eufrozina nyújt, 70/886-2851 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak az Egri Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével (3300
Eger, Kertész utca 128.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot:
K/153/2016, valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– Egri Szakképzési Centrum honlapján (egriszc.hu)
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón)
zárt borítékban kérjük megküldeni a Egri SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Egri SZC József Attila
Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

Az Egri Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
az Egri SZC Damjanich János Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezető
(magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]

A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30-ig szól.
A munkavégzés helye:
3000 Hatvan, Vécsey Károly utca 2/a.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
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Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 07.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kerekné Fábri Eufrozina nyújt, 70/886-2851 telefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak az Egri Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével (3300
Eger, Kertész utca 128.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot:
K/154/2016, valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– Egri Szakképzési Centrum honlapján (egriszc.hu)
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Egri SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Egri SZC Damjanich János
Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

Az Egri Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
az Egri SZC Március 15. Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezető
(magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30-ig szól.
A munkavégzés helye:
3024 Lőrinci, Kastélykert.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

1108

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 6. szám

Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 07.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kerekné Fábri Eufrozina nyújt, 70/886-2851 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak az Egri Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével (3300
Eger, Kertész utca 128.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot:
K/155/2016, valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– Egri Szakképzési Centrum honlapján (egriszc.hu)
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Egri SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Egri SZC Március 15. Gimnáziuma,
Szakképző Iskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

Az Egri Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
az Egri SZC Remenyik Zsigmond Középiskolája tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának
ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30-ig szól.
A munkavégzés helye:
3390 Füzesabony, Ifjúság út 17.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
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– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 07.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kerekné Fábri Eufrozina nyújt, 70/886-2851 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak az Egri Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével (3300
Eger, Kertész utca 128.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot:
K/156/2016, valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– Egri Szakképzési Centrum honlapján (egriszc.hu)
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Egri SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Egri SZC Remenyik Zsigmond
Középiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
***
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ÉRDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
Az Érdi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
az Érdi SZC Csonka János Műszaki Szakközépiskolája és Szakiskolája tagintézmény-vezető
(magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.
A munkavégzés helye:
2310 Szigetszentmiklós, Csonka János u. 5.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
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– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. 04. 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pergel Antal nyújt, 06 23 365 501-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Érdi Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével
(2030 Érd, Ercsi út 8.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot,
valamint a beosztás megnevezését: Érdi SZC Csonka János Műszaki Szakközépiskolája és Szakiskolája
tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016. 06. 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni az Érdi SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Érdi SZC Csonka János Műszaki
Szakközépiskolája és Szakiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

Az Érdi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
az Érdi SZC Eötvös József Szakképző Iskolája tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának
ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
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A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.
A munkavégzés helye:
2360 Gyál, Erdősor utca 65.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
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A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. 04. 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pergel Antal nyújt, 06 23 365 501-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Érdi Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével (2030
Érd, Ercsi út 8.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot, valamint
a beosztás megnevezését: Érdi SZC Eötvös József Szakképző Iskolája tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016. 06. 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Érdi SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Érdi SZC Eötvös József Szakképző
Iskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

Az Érdi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
az Érdi SZC Kiskunlacházi Szakképző Iskolája tagintézmény-vezető (magasabb vezető)
beosztásának ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.
A munkavégzés helye:
2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 63.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
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Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. 04. 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pergel Antal nyújt, 06 23 365 501-es telefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Érdi Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével (2030
Érd, Ercsi út 8.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot, valamint
a beosztás megnevezését: Érdi SZC Kiskunlacházi Szakképző Iskolája tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016. 06. 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni az Érdi SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Érdi SZC Kiskunlacházi Szakképző
Iskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

Az Érdi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
az Érdi SZC Kós Károly Szakképző Iskolája tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.
A munkavégzés helye:
2030 Érd, Ercsi út 8.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
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Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. 04. 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pergel Antal nyújt, 06 23 365 501-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Érdi Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével (2030
Érd, Ercsi út 8.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot, valamint
a beosztás megnevezését: Érdi SZC Kós Károly Szakképző Iskolája tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016. 06. 15.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni az Érdi SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT –Érdi SZC Kós Károly Szakképző
Iskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

Az Érdi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
az Érdi SZC Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezető (magasabb vezető)
beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.
A munkavégzés helye:
2370 Dabas, József Attila u. 107.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
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– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. 04. 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pergel Antal nyújt, 06 23 365 501-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Érdi Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével (2030
Érd, Ercsi út 8.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot, valamint
a beosztás megnevezését: Érdi SZC Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016. 06. 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni az Érdi SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Érdi SZC Kossuth Zsuzsanna
Szakképző Iskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
***
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GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
A Győri Műszaki Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Győri Műszaki SZC Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Szakközépiskolája és Szakiskolája
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2016.07.01. - 2021.06.30.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9025 Győr, Cinka Panna utca 2.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges - a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói
megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3. § (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5.§ (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
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– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 2016.
06. 10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 5.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gede Eszter nyújt, a 06-30-2757477-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Győri Műszaki Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (9024
Győr, Nádor tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
GYMSZC/T/65-33/2016 , valamint a beosztás megnevezését: tagintézményvezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Győri Műszaki SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Győri Műszaki SZC
Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Szakközépiskolája és Szakiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Győri Műszaki Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Győri Műszaki SZC Gábor László Építőipari Szakképző Iskolája tagintézmény-vezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
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A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2016.07.01. - 2021.06.30.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9024 Győr, Nádor tér 4.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges - a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói
megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5.§ (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 2016.
06. 10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
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A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 5.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gede Eszter nyújt, a 06-30-2757477-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Győri Műszaki Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (9024
Győr, Nádor tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
GYMSZC/T/65-34/2016 , valamint a beosztás megnevezését: tagintézményvezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Győri Műszaki SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Győri Műszaki SZC
Gábor László Építőipari Szakképző Iskolája tagintézmény-vezetői beosztására”. Az elektronikus formátumnak
a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú
és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó a jelen kiírás valamennyi
feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Győri Műszaki Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Győri Műszaki SZC Hild József Építőipari Szakközépiskolája tagintézmény-vezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2016.07.01. - 2021.06.30.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9021 Győr, Szent István út 1.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
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Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges - a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói
megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5.§ (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 2016.
06. 10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 5.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gede Eszter nyújt, a 06-30-2757477-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Győri Műszaki Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (9024
Győr, Nádor tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
GYMSZC/T/65-36/2016 , valamint a beosztás megnevezését: tagintézményvezető.
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A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– Helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Győri Műszaki SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Győri Műszaki SZC Hild
József Építőipari Szakközépiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”. Az elektronikus formátumnak a pályázatot,
illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú és
az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó a jelen kiírás valamennyi
feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Győri Műszaki Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Győri Műszaki SZC Hunyadi Mátyás Szakközépiskolája és Szakiskolája tagintézmény-vezető
(magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2016.07.01. - 2021.06.30.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9200 Mosonmagyaróvár, Dr. Gyárfás József utca 3.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges - a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
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– legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói
megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5.§ (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével)
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 2016.
06. 10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 5.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gede Eszter nyújt, a 06-30-2757477-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Győri Műszaki Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (9024
Győr, Nádor tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
GYMSZC/T/65-37/2016 , valamint a beosztás megnevezését: tagintézményvezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Győri Műszaki SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Győri Műszaki SZC
Hunyadi Mátyás Szakközépiskolája és Szakiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”. Az elektronikus formátumnak
a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú
és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó a jelen kiírás valamennyi
feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Győri Műszaki Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Győri Műszaki SZC Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezető
(magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2016.07.01. - 2021.06.30.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9021 Győr, Szent István út 7.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges - a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói
megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
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– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5.§ (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével)
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 2016.
06. 10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 5.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gede Eszter nyújt, a 06-30-2757477-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Győri Műszaki Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (9024
Győr, Nádor tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
GYMSZC/T/65-38/2016 , valamint a beosztás megnevezését: tagintézményvezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Győri Műszaki SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Győri Műszaki SZC Jedlik
Ányos Gépipari és Informatikai Középiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői beosztására”. Az elektronikus
formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf formátumban kell
tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó
a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*
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A Győri Műszaki Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Győri Műszaki SZC Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskolája és Kollégiuma
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2016.07.01. - 2021.06.30.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9027 Győr, Mártírok útja 13-15.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges - a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói
megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5.§ (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével)
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
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– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 2016.
06. 10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 5.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gede Eszter nyújt, a 06-30-2757477-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Győri Műszaki Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (9024
Győr, Nádor tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
GYMSZC/T/65-39/2016 , valamint a beosztás megnevezését: tagintézményvezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Győri Műszaki SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Győri Műszaki SZC
Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Győri Műszaki Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Győri Műszaki SZC Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskolája tagintézmény-vezető
(magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
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A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2016.07.01. - 2021.06.30.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9024 Győr, Ikva utca 70.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges - a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói
megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5.§ (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével)
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 2016.
06. 10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
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A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 5.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gede Eszter nyújt, a 06-30-2757477-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Győri Műszaki Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (9024
Győr, Nádor tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
GYMSZC/T/65-40/2016 , valamint a beosztás megnevezését: tagintézményvezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Győri Műszaki SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Győri Műszaki SZC
Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”. Az elektronikus formátumnak
a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú
és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó a jelen kiírás valamennyi
feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Győri Műszaki Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Győri Műszaki SZC Speciális Szakiskolája tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2016.07.01. - 2021.06.30.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9023 Győr, Szabolcska Mihály utca 26.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
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Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges - a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói
megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5.§ (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 2016.
06. 10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 5.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gede Eszter nyújt, a 06-30-2757477-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Győri Műszaki Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (9024
Győr, Nádor tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
GYMSZC/T/65-35/2016 , valamint a beosztás megnevezését: tagintézményvezető.
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A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Győri Műszaki SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Győri Műszaki SZC
Speciális Szakiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”. Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak
részeként benyújtott dokumentumokat pdf formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus
alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára
kötelezőnek fogadja el.
***

GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
A Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot
hirdet a Győri Szolgáltatási SZC Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.07.01.-2021.06.30-ig szól.
A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9025 Győr, Kossuth Lajos utca 7.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67.§ (1) bekezdése, valamint a törvény 3. mellélete szerint,
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges - a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolásban az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
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– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt és pedagógus - munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói
megbízása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkakörre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5.§ (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón. pdf
formátumban),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításához,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 5.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Attila nyújt, a +36204251310-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (9024
Győr, Nádor tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
GYSZSZC/M/380-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– helyben szokásos módon - 2016. március 7.
– gyszszc.gyor.hu
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Győri Szolgáltatási SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Győri Szolgáltatási
SZC Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői beosztására”. Az elektronikus
formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban kell
tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
*

A Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Győri Szolgáltatási SZC Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskolája
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.07.01.-2021.06.30-ig szól.
A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9024 Győr, Bem tér 20-22.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67.§ (1) bekezdése, valamint a törvény 3. mellélete szerint,
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges - a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolásban az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt és pedagógus - munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói
megbízása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkakörre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5.§ (1) bekezdés ca) pontja alapján.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításához,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 5.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Attila nyújt, a +36204251310-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (9024 Győr,
Nádor tér 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GYSZSZC/
M/380-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– helyben szokásos módon - 2016. március 7.
– gyszszc.gyor.hu
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Győri Szolgáltatási SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Győri Szolgáltatási
SZC Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”. Az
elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban kell
tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
*
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A Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot
hirdet a Győri Szolgáltatási SZC Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolája
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.07.01.-2021.06.30-ig szól.
A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9022 Győr, Bisinger sétány 32.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67.§ (1) bekezdése, valamint a törvény 3. mellélete szerint,
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges - a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolásban az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt és pedagógus - munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói
megbízása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkakörre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5.§ (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
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– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításához,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 5.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Attila nyújt, a +36204251310-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (9024 Győr,
Nádor tér 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GYSZSZC/
M/380-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– helyben szokásos módon - 2016. március 7.
– gyszszc.gyor.hu
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Győri Szolgáltatási SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Győri Szolgáltatási
SZC Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”. Az
elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban kell
tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
*

A Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Győri
Szolgáltatási SZC Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző Iskolája tagintézmény-vezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
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A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.07.01.-2021.06.30-ig szól.
A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9023 Győr, Földes Gábor utca 34-36.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67.§ (1) bekezdése, valamint a törvény 3. mellélete szerint,
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges - a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolásban az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt és pedagógus - munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói
megbízása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkakörre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5.§ (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításához,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
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A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 5.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Attila nyújt, a +36204251310-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (9024
Győr, Nádor tér 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
GYSZSZC/M/380-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– helyben szokásos módon - 2016. március 7.
– gyszszc.gyor.hu
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Győri Szolgáltatási SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Győri Szolgáltatási
SZC Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző Iskolája tagintézmény-vezetői beosztására”. Az elektronikus formátumnak
a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú
és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
*

A Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Győri Szolgáltatási SZC Krúdy Gyula Gimnáziuma, Két Tanítási Nyelvű Középiskolája, Idegenforgalmi
és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.07.01.-2021.06.30-ig szól.
A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9024 Győr, Örkény István utca 8-10.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
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Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67.§ (1) bekezdése, valamint a törvény 3. mellélete szerint,
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges - a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolásban az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt és pedagógus - munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói
megbízása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkakörre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5.§ (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításához,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 5.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Attila nyújt, a +36204251310-es telefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (9024
Győr, Nádor tér 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
GYSZSZC/M/380-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– helyben szokásos módon - 2016. március 7.
– gyszszc.gyor.hu
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Győri Szolgáltatási SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Győri Szolgáltatási
SZC Krúdy Gyula Gimnáziuma, Két Tanítási Nyelvű Középiskolája, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakképző
Iskolája tagintézmény-vezetői beosztására”. Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként
benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak
egymással mindenben meg kell egyeznie.
*

A Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Győri Szolgáltatási SZC Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskolája
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.07.01.-2021.06.30-ig szól.
A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9024 Győr, Cuha utca 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. mellélete szerint,
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– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges - a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolásban az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt és pedagógus - munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói
megbízása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkakörre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5.§ (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításához,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 5.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Attila nyújt, a +36204251310-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (9024
Győr, Nádor tér 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
GYSZSZC/M/380-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– helyben szokásos módon - 2016. március 7.
– gyszszc.gyor.hu
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Győri Szolgáltatási SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Győri Szolgáltatási
SZC Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
*

A Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Győri Szolgáltatási SZC Haller János Általános Iskolája, Szakközépiskolája és Szakiskolája
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.07.01.-2021.06.30-ig szól.
A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9200 Mosonmagyaróvár, Mosonvár utca 15.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. mellélete szerint,
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges - a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolásban az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt és pedagógus - munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói
megbízása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkakörre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
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– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5.§ (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításához,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 5.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Attila nyújt, a +36204251310-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (9024
Győr, Nádor tér 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
GYSZSZC/M/380-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– helyben szokásos módon - 2016. március 7.
– gyszszc.gyor.hu
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Győri Szolgáltatási SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Győri Szolgáltatási
SZC Haller János Általános Iskolája, Szakközépiskolája és Szakiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”. Az
elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban kell
tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
*
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A Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Győri Szolgáltatási SZC Hunyadi János Középiskolája tagintézmény-vezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.07.01.-2021.06.30-ig szól.
A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9300 Csorna, Soproni út 97.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. mellélete szerint,
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges - a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolásban az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt és pedagógus - munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói
megbízása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkakörre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5.§ (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
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– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításához,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 5.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Attila nyújt, a +36204251310-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (9024
Győr, Nádor tér 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
GYSZSZC/M/380-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– helyben szokásos módon - 2016. március 7.
– gyszszc.gyor.hu
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Győri Szolgáltatási SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Győri Szolgáltatási
SZC Hunyadi János Középiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”. Az elektronikus formátumnak a pályázatot,
illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú és az
elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
*

A Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Győri Szolgáltatási SZC Csornai Kossuth Lajos Szakiskolája tagintézmény-vezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
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A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.07.01.-2021.06.30-ig szól.
A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9300 Csorna, Kossuth Lajos utca 30.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. mellélete szerint,
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges - a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolásban az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt és pedagógus - munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói
megbízása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkakörre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5.§ (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével)
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításához,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
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A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 5.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Attila nyújt, a +36204251310-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (9024
Győr, Nádor tér 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
GYSZSZC/M/380-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– helyben szokásos módon - 2016. március 7.
– gyszszc.gyor.hu
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Győri Szolgáltatási SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Győri Szolgáltatási
SZC Csornai Kossuth Lajos Szakiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”. Az elektronikus formátumnak
a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú
és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
***

GYULAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
A Gyulai Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Gyulai
SZC Dévaványai Szakképző Iskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának
ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.
A munkavégzés helye:
5510 Dévaványa Mezőtúri út 2.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
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Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április hó 07. nap
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Zsuzsanna főigazgató nyújt, 06 (66) 561-420-as
telefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Gyulai Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével (5700
Gyula Szent István út 38.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot:
GYSZC – 39 / 2016, valamint a beosztás megnevezését: Gyulai SZC Dévaványai Szakképző Iskolája és Kollégiuma
tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: www.gyszc.hu
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Gyulai SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Gyulai SZC Dévaványai
Szakképző Iskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői beosztására”.
*

A Gyulai Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Gyulai SZC Harruckern János Szakképző Iskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezető (magasabb vezető)
beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.
A munkavégzés helye:
5700 Gyula Szent István út 38.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
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– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április hó 07. nap
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Zsuzsanna főigazgató nyújt, 06 (66) 561-420-as
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Gyulai Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével (5700
Gyula Szent István út 38.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot:
GYSZC – 42 / 2016, valamint a beosztás megnevezését: Gyulai SZC Harruckern János Szakképző Iskolája és
Kollégiuma tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: www.gyszc.hu
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Gyulai SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Gyulai SZC Harruckern János
Szakképző Iskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői beosztására”.
*
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A Gyulai Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Gyulai
SZC Tisza Kálmán Szakképző Iskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának
ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.
A munkavégzés helye:
5900 Orosháza Kossuth Lajos tér 1.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
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– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április hó 07. nap
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Zsuzsanna főigazgató nyújt, 06 (66) 561-420-as
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Gyulai Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével (5700
Gyula Szent István út 38.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot:
GYSZC – 41 / 2016, valamint a beosztás megnevezését: Gyulai SZC Tisza Kálmán Szakképző Iskolája és
Kollégiuma tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: www.gyszc.hu
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Gyulai SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Gyulai SZC Tisza Kálmán
Szakképző Iskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői beosztására”.
*

A Gyulai Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Gyulai SZC Ady Endre – Bay Zoltán Szakképző Iskolája tagintézmény-vezető (magasabb vezető)
beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.
A munkavégzés helye:
5720 Sarkad Vasút utca 2.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.

1157

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 6. szám

A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április hó 07. nap
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Zsuzsanna főigazgató nyújt, 06 (66) 561-420-as
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Gyulai Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével (5700
Gyula Szent István út 38.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot:
GYSZC – 37 / 2016, valamint a beosztás megnevezését: Gyulai SZC Ady Endre – Bay Zoltán Szakképző Iskolája
tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: www.gyszc.hu
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Gyulai SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Gyulai SZC Ady Endre – Bay
Zoltán Szakképző Iskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
*

A Gyulai Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Gyulai SZC Székely Mihály Szakképző Iskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezető (magasabb vezető)
beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.
A munkavégzés helye:
5540 Szarvas Vajda Péter utca 20.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

1158

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 6. szám

Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április hó 07. nap
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Zsuzsanna főigazgató nyújt, 06 (66) 561-420-as
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Gyulai Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével (5700
Gyula Szent István út 38.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot:
GYSZC – 40 / 2016, valamint a beosztás megnevezését: Gyulai SZC Székely Mihály Szakképző Iskolája és
Kollégiuma tagintézmény-vezető.
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Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: www.gyszc.hu
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Gyulai SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Gyulai SZC Székely Mihály
Szakképző Iskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői beosztására”.
*

A Gyulai Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Gyulai SZC Szigeti Endre Szakképző Iskolája tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának
ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.
A munkavégzés helye:
5520 Szeghalom Ady Endre utca 3.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
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– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április hó 07. nap
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Zsuzsanna főigazgató nyújt, 06 (66) 561-420-as
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Gyulai Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével (5700
Gyula Szent István út 38.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot:
GYSZC – 38 / 2016, valamint a beosztás megnevezését: Gyulai SZC Szigeti Endre Szakképző Iskolája
tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: www.gyszc.hu
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Gyulai SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Gyulai SZC Szigeti Endre
Szakképző Iskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
***
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HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
A Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Boros Sámuel Szakközépiskolája és Szakiskolája
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Csongrád megye, 6600 Szentes, Ady Endre utca 6-8.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem,
– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 67. paragrafusának (1) bekezdése, valamint a törvény
3. melléklete szerint: az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges
– a 3. mellékletben felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben
foglaltak szerint pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói
megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007.évi
CLII. törvény 3. paragrafus (1) bekezdés b) c) pontja, valamint a 5. paragrafus (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével,
az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé ,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével)
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
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– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításához,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Árva-Nagy Sándorné nyújt, a 06-62-202-475-ös
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (6800
Hódmezővásárhely, Andrássy út 3/8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: HSZC/MUN/291-1 , valamint a beosztás megnevezését: Hódmezővásárhelyi SZC Boros Sámuel
Szakközépiskolája és Szakiskolája tagintézmény-vezető .
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Hódmezővásárhelyi SZC címére. Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve
annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus
változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára
kötelezőnek fogadja el.
*

A Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Eötvös József Szakképző Iskolája tagintézmény-vezető
(magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
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A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Szent Antal utca 5-9.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem,
– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 67. paragrafusának (1) bekezdése, valamint a törvény
3. melléklete szerint: az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges
– a 3. mellékletben felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben
foglaltak szerint pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói
megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007.évi
CLII. törvény 3. paragrafus (1) bekezdés b) c) pontja, valamint a 5. paragrafus (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításához,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
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A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Árva-Nagy Sándorné nyújt, a 06-62-202-475-ös
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (6800
Hódmezővásárhely, Andrássy út 3/8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: HSZC/MUN/291-2 , valamint a beosztás megnevezését: Hódmezővásárhelyi SZC Eötvös József Szakképző
Iskolája tagintézmény-vezető .
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papír alapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Hódmezővásárhelyi SZC címére. Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve
annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus
alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára
kötelezőnek fogadja el.
*

A Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Corvin Mátyás Szakképző Iskolája tagintézmény-vezető
(magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Városház utca 1.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
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Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem,
– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 67. paragrafusának (1) bekezdése, valamint a törvény
3. melléklete szerint: az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges
– a 3. mellékletben felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben
foglaltak szerint pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói
megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007.évi
CLII. törvény 3. paragrafus (1) bekezdés b) c) pontja, valamint a 5. paragrafus (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításához,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Árva-Nagy Sándorné nyújt, a 06-62-202-475-ös
telefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (6800
Hódmezővásárhely, Andrássy út 3/8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: HSZC/MUN/291-3 , valamint a beosztás megnevezését: Hódmezővásárhelyi SZC Corvin Mátyás
Szakképző Iskolája tagintézmény-vezető .
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Hódmezővásárhelyi SZC címére. Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve
annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus
alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára
kötelezőnek fogadja el.
*

A Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Kalmár Zsigmond Szakképző Iskolája tagintézmény-vezető
(magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky utca 7-9.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem,
– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 67. paragrafusának (1) bekezdése, valamint a törvény
3. melléklete szerint: az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges
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–
–
–

–
–

– a 3. mellékletben felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben
foglaltak szerint pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
legalább öt év pedagógus munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói
megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
büntetlen előélet, cselekvőképesség,
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007.évi
CLII. törvény 3. paragrafus (1) bekezdés b) c) pontja, valamint a 5. paragrafus (1) bekezdés ca) pontja alapján.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével)
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításához,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Árva-Nagy Sándorné nyújt, a 06-62-202-475-ös
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (6800
Hódmezővásárhely, Andrássy út 3/8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: HSZC/MUN/291-4 , valamint a beosztás megnevezését: Hódmezővásárhelyi SZC Kalmár Zsigmond
Szakképző Iskolája tagintézmény-vezető .
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon

1168

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 6. szám

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Hódmezővásárhelyi SZC címére. Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve
annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus
alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára
kötelezőnek fogadja el.
*

A Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Návay Lajos Szakképző Iskolája és Kollégiuma
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Csongrád megye, 6900 Makó, Posta utca 4-6.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem,
– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 67. paragrafusának (1) bekezdése, valamint a törvény
3. melléklete szerint: az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges
– a 3. mellékletben felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben
foglaltak szerint pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói
megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007.évi
CLII. törvény 3. paragrafus (1) bekezdés b) c) pontja, valamint a 5. paragrafus (1) bekezdés ca) pontja alapján.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításához,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Árva-Nagy Sándorné nyújt, a 06-62-202-475-ös
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (6800
Hódmezővásárhely, Andrássy út 3/8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: HSZC/MUN/291-5 , valamint a beosztás megnevezését: Hódmezővásárhelyi SZC Návay Lajos Szakképző
Iskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezető .
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Hódmezővásárhelyi SZC címére. Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve
annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus
alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára
kötelezőnek fogadja el.
*
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A Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot
hirdet a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Zsoldos Ferenc Középiskolája és Szakiskolája
tagintézmény-vezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Csongrád megye, 6600 Szentes, Szent Imre herceg utca 1.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem,
– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 67. paragrafusának (1) bekezdése, valamint a törvény
3. melléklete szerint: az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges
– a 3. mellékletben felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben
foglaltak szerint pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói
megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007.évi
CLII. törvény 3. paragrafus (1) bekezdés b) c) pontja, valamint a 5. paragrafus (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével)
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
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– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításához,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Árva-Nagy Sándorné nyújt, a 06-62-202-475-ös
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (6800
Hódmezővásárhely, Andrássy út 3/8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: HSZC/MUN/291-6 , valamint a beosztás megnevezését: Hódmezővásárhelyi SZC Zsoldos Ferenc
Középiskolája és Szakiskolája tagintézmény-vezető .
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Hódmezővásárhelyi SZC címére. Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve
annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus
alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára
kötelezőnek fogadja el.
*

A Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Pollák Antal Szakképző Iskolája tagintézmény-vezető
(magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
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A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Csongrád megye, 6600 Szentes, Apponyi tér 1.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem,
– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 67. paragrafusának (1) bekezdése, valamint a törvény
3. melléklete szerint: az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges
– a 3. mellékletben felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben
foglaltak szerint pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói
megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007.évi
CLII. törvény 3. paragrafus (1) bekezdés b) c) pontja, valamint a 5. paragrafus (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításához,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
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A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Árva-Nagy Sándorné nyújt, a 06-62-202-475-ös
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (6800
Hódmezővásárhely, Andrássy út 3/8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: HSZC/MUN/291-7 , valamint a beosztás megnevezését: Hódmezővásárhelyi SZC Pollák Antal Szakképző
Iskolája tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Hódmezővásárhelyi SZC címére. Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve
annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus
alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára
kötelezőnek fogadja el.
*

A Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Cseresnyés Kollégiuma tagintézmény-vezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Oldalkosár utca 1.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
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Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem,
– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 67. paragrafusának (1) bekezdése, valamint a törvény
3. melléklete szerint: az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges
– a 3. mellékletben felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben
foglaltak szerint pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói
megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007.évi
CLII. törvény 3. paragrafus (1) bekezdés b) c) pontja, valamint a 5. paragrafus (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításához,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Árva-Nagy Sándorné nyújt, a 06-62-202-475-ös
telefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (6800
Hódmezővásárhely, Andrássy út 3/8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: HSZC/MUN/291-8 , valamint a beosztás megnevezését: Hódmezővásárhelyi SZC Cseresnyés Kollégiuma
tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Hódmezővásárhelyi SZC címére. Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve
annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban kell tartalmaznia.. A papíralapú és az elektronikus
alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára
kötelezőnek fogadja el.
*

A Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Sághy Mihály Szakképző Iskolája tagintézmény-vezető
(magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Csongrád megye, 6640 Csongrád, Gyöngyvirág utca 16–18.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem,
– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 67. paragrafusának (1) bekezdése, valamint a törvény
3. melléklete szerint: az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges
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–
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–

– a 3. mellékletben felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben
foglaltak szerint pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
legalább öt év pedagógus munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói
megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
büntetlen előélet, cselekvőképesség,
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007.évi
CLII. törvény 3. paragrafus (1) bekezdés b) c) pontja, valamint a 5. paragrafus (1) bekezdés ca) pontja alapján.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításához,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Árva-Nagy Sándorné nyújt, a 06-62-202-475-ös
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (6800
Hódmezővásárhely, Andrássy út 3/8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: HSZC/MUN/291-9 , valamint a beosztás megnevezését: Hódmezővásárhelyi SZC Sághy Mihály
Szakképző Iskolája tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Hódmezővásárhelyi SZC címére. Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve
annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus
alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára
kötelezőnek fogadja el.
***

KAPOSVÁRI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
A Kaposvári Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Kaposvári SZC Építőipari, Faipari Szakképző Iskolája tagintézmény-vezető (magasabb vezető)
beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.
A munkavégzés helye:
7400 Kaposvár, Cseri út 6.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április hó 7. nap
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csiba Ágota nyújt, 30/512-3779-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Kaposvári Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével (7400
Kaposvár, Virág utca 32.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot:
K-486/2016. valamint a beosztás megnevezését: Kaposvári SZC Építőipari, Faipari Szakképző Iskolája
tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– a kozigallas.gov.hu honlapon – helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Kaposvári SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Kaposvári SZC Építőipari,
Faipari Szakképző Iskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*
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A Kaposvári Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a
Kaposvári SZC Jálics Ernő Szakképző Iskolája tagintézmény-vezető (magasabb vezető)
beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.
A munkavégzés helye:
7530 Kadarkút, Fő utca 1.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
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– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április hó 7. nap
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csiba Ágota nyújt, 30/512-3779-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Kaposvári Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével (7400
Kaposvár, Virág utca 32.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot:
K-486/2/2016. valamint a beosztás megnevezését: Kaposvári SZC Jálics Ernő Szakképző Iskolája
tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Kaposvári SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Kaposvári SZC Jálics Ernő
Szakképző Iskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Kaposvári Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Kaposvári SZC Eötvös Loránd Műszaki Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezető
(magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
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A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.
A munkavégzés helye:
7400 Kaposvár, Pázmány Péter utca 17.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
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A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április hó 7. nap
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csiba Ágota nyújt, 30/512-3779-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Kaposvári Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével (7400
Kaposvár, Virág utca 32.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot:
K-486/3/2016. valamint a beosztás megnevezését: Kaposvári SZC Eötvös Loránd Műszaki Szakközépiskolája,
Szakiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Kaposvári SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Kaposvári SZC Eötvös Loránd
Műszaki Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Kaposvári Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Kaposvári SZC Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája tagintézmény-vezető
(magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.
A munkavégzés helye:
7400 Kaposvár, Rippl-Rónai utca 15.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
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Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április hó 7. nap
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csiba Ágota nyújt, 30/512-3779-es telefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Kaposvári Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével (7400
Kaposvár, Virág utca 32.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot:
K-486/4/2016. valamint a beosztás megnevezését: Kaposvári SZC Széchenyi István Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Szakképző Iskolája tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Kaposvári SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Kaposvári SZC Széchenyi
István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Kaposvári Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakközépiskolája tagintézmény-vezető (magasabb vezető)
beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.
A munkavégzés helye:
7400 Kaposvár, Szent Imre utca 2.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
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Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április hó 7. nap
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csiba Ágota nyújt, 30/512-3779-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Kaposvári Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével (7400
Kaposvár, Virág utca 32.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot:
K-486/5/2016. valamint a beosztás megnevezését: Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági
Szakközépiskolája tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Kaposvári SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Kaposvári SZC Noszlopy
Gáspár Közgazdasági Szakközépiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Kaposvári Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Kaposvári SZC Rudnay Gyula Szakképző Iskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezető (magasabb vezető)
beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.
A munkavégzés helye:
8660 Tab, Virág utca 12-14.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
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– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április hó 7. nap
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csiba Ágota nyújt, 30/512-3779-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Kaposvári Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével (7400
Kaposvár, Virág utca 32.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot:
K-486/6/2016. valamint a beosztás megnevezését: Kaposvári SZC Rudnay Gyula Szakképző Iskolája és Kollégiuma
tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Kaposvári SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Kaposvári SZC Rudnay Gyula
Szakképző Iskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*
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A Kaposvári Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Kaposvári
SZC Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskolája tagintézmény-vezető (magasabb vezető)
beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.
A munkavégzés helye:
7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14/D.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
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– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április hó 7. nap
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csiba Ágota nyújt, 30/512-3779-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Kaposvári Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével (7400
Kaposvár, Virág utca 32.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot:
K-486/7/2016. valamint a beosztás megnevezését: Kaposvári SZC Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző
Iskolája tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Kaposvári SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Kaposvári SZC Szigeti-Gyula
János Egészségügyi Szakképző Iskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Kaposvári Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Kaposvári SZC Barcsi Ipari és Kereskedelmi Szakképző Iskolája tagintézmény-vezető (magasabb vezető)
beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
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A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.
A munkavégzés helye:
7570 Barcs, Barátság utca 9-11.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
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A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április hó 7. nap
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csiba Ágota nyújt, 30/512-3779-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Kaposvári Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével (7400
Kaposvár, Virág utca 32.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot:
K-486/8/2016. valamint a beosztás megnevezését: Kaposvári SZC Barcsi Ipari és Kereskedelmi Szakképző Iskolája
tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Kaposvári SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Kaposvári SZC Barcsi Ipari és
Kereskedelmi Szakképző Iskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Kaposvári Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Kaposvári SZC Nagyatádi Ady Endre Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezető
(magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.
A munkavégzés helye:
7500 Nagyatád, Dózsa György utca 13.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
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Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április hó 7. nap
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csiba Ágota nyújt, 30/512-3779-es telefonszámon.

1193

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 6. szám

A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Kaposvári Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével (7400
Kaposvár, Virág utca 32.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot:
K-486/9/2016. valamint a beosztás megnevezését: Kaposvári SZC Nagyatádi Ady Endre Gimnáziuma, Szakképző
Iskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Kaposvári SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Kaposvári SZC Nagyatádi Ady
Endre Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Kaposvári Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Kaposvári SZC Dráva Völgye Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezető
(magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.
A munkavégzés helye:
7570 Barcs, Szent László utca 13.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
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Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április hó 7. nap
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csiba Ágota nyújt, 30/512-3779-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Kaposvári Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével (7400
Kaposvár, Virág utca 32.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot:
K-486/10/2016. valamint a beosztás megnevezését: Kaposvári SZC Dráva Völgye Gimnáziuma, Szakközépiskolája
és Kollégiuma tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Kaposvári SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Kaposvári SZC Dráva Völgye
Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Kaposvári Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Kaposvári SZC Nagyatádi Szakképző Iskolája tagintézmény-vezető (magasabb vezető)
beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.
A munkavégzés helye:
7500 Nagyatád, Baross Gábor utca 6.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
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– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április hó 7. nap
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csiba Ágota nyújt, 30/512-3779-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Kaposvári Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével (7400
Kaposvár, Virág utca 32.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot:
K-486/11/2016. valamint a beosztás megnevezését: Kaposvári SZC Nagyatádi Szakképző Iskolája
tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Kaposvári SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Kaposvári SZC Nagyatádi
Szakképző Iskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
***
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KARCAGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
A Karcagi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Karcagi SZC Hámori András Szakközépiskolája és Szakiskolája tagintézmény-vezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2016.07.02.-2021.07.01.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5350 Tiszafüred, Ady Endre út 4.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény
3. melléklete szerint, az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges
– a 3. mellékletben felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben
foglaltak szerint pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség.
Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség. A nevelési-oktatási intézményben
pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással
egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
– pedagógus munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett - Legalább 5 év
feletti szakmai tapasztalat,
– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
– vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
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– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 2. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 8.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pardi Sándor nyújt, a 06-59-500-130-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Karcagi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (5300 Karcag,
Dózsa György út 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
29130/3585-3/2015 , valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– www.karcagiszc.hu - 2016. március 8.
– Jászsági Hírmondó
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Karcagi Szakképzési Centrum címére. A borítékra írják rá”PÁLYÁZAT – KSZC Hámori
András Szakközépiskolája és Szakiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”. Az elektronikus formátumnak a
pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú
és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó a jelen kiírás valamennyi
feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Karcagi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Karcagi SZC Kunszentmártoni Gimnáziuma és Szakképző Iskolája tagintézmény-vezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
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A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2016.07.02.-2021.07.01.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5440 Kunszentmárton, Kossuth Lajos utca 37.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény
3. melléklete szerint, az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges
– a 3. mellékletben felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben
foglaltak szerint pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség.
Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség. A nevelési-oktatási intézményben
pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással
egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
– pedagógus munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett - Legalább 5 év
feletti szakmai tapasztalat,
– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
– vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 2. napjától tölthető be.
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A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 8.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pardi Sándor nyújt, a 06-59-500-130-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Karcagi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (5300 Karcag,
Dózsa György út 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
29130/3585-3/2015 , valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– www.karcagiszc.hu - 2016. március 8.
– Kunszentmártoni Hír-lap
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Karcagi Szakképzési Centrum címére. A borítékra írják rá”PÁLYÁZAT – KSZC
Kunszentmártoni Gimnáziuma és Szakképző Iskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
*

A Karcagi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Karcagi SZC Lábassy János Szakközépiskolája és Szakiskolája tagintézmény-vezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2016.07.02.-2021.07.01.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 51.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
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Pályázati feltételek:
– egyetem, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény
3. melléklete szerint, az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges
– a 3. mellékletben felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben
foglaltak szerint pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség.
Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség. A nevelési-oktatási intézményben
pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással
egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
– pedagógus munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett - Legalább 5 év
feletti szakmai tapasztalat,
– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
– vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 2. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 8.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pardi Sándor nyújt, a 06-59-500-130-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Karcagi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (5300 Karcag,
Dózsa György út 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
29130/3585-3/2015 , valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– www.karcagiszc.hu - 2016. március 8.
– Törökszentmiklósi Hírlap
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Karcagi Szakképzési Centrum címére. A borítékra írják rá”PÁLYÁZAT – KSZC Lábassy
János Szakközépiskolája és Szakiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
*

A Karcagi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Karcagi SZC Mezőtúri Szakiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2016.07.02.-2021.07.01.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5400 Mezőtúr, Földvári út 8.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény
3. melléklete szerint, az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges
– a 3. mellékletben felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben
foglaltak szerint pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség.
Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség. A nevelési-oktatási intézményben
pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással
egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
– pedagógus munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett - Legalább 5 év
feletti szakmai tapasztalat,
– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
– vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 2. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 8.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pardi Sándor nyújt, a 06-59-500-130-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Karcagi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (5300 Karcag,
Dózsa György út 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
29130/3585-3/2015 , valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– www.karcagiszc.hu - 2016. március 8.
– Mezőtúr és Vidéke
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Karcagi Szakképzési Centrum címére. A borítékra írják rá”PÁLYÁZAT – KSZC Mezőtúri
Szakiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői beosztására”.
*
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A Karcagi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Karcagi SZC Nagy László Szakképző Iskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2016.07.02.-2021.07.01.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos út 15-17.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény
3. melléklete szerint, az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges
– a 3. mellékletben felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben
foglaltak szerint pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség.
Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség. A nevelési-oktatási intézményben
pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással
egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
– pedagógus munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett - Legalább 5 év
feletti szakmai tapasztalat,
– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
– vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón pdf
formátumban),
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– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 2. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 8.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pardi Sándor nyújt, a 06-59-500-130-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Karcagi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (5300 Karcag,
Dózsa György út 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
29130/3585-3/2015 , valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– www.karcagiszc.hu - 2016. március 8.
– Kunsági Hírmondó
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Karcagi Szakképzési Centrum címére. A borítékra írják rá”PÁLYÁZAT – KSZC Nagy
László Szakképző Iskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma tagintézmény-vezetői beosztására”.
*

A Karcagi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Karcagi SZC Teleki Blanka Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2016.07.02.-2021.07.01.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5400 Mezőtúr, Dózsa György utca 17.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény
3. melléklete szerint, az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges
– a 3. mellékletben felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben
foglaltak szerint pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség.
Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség. A nevelési-oktatási intézményben
pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással
egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
– pedagógus munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett - Legalább 5 év
feletti szakmai tapasztalat,
– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
– vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 2. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 8.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pardi Sándor nyújt, a 06-59-500-130-as telefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Karcagi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (5300 Karcag,
Dózsa György út 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
29130/3585-3/2015 , valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– www.karcagiszc.hu - 2016. március 8.
– Mezőtúr és Vidéke
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Karcagi Szakképzési Centrum címére. A borítékra írják rá”PÁLYÁZAT – KSZC Teleki
Blanka Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői beosztására”.
*

A Karcagi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Karcagi SZC Ványai Ambrus Gimnáziuma és Szakközépiskolája tagintézmény-vezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2016.07.02.-2021.07.01.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5420 Túrkeve, József Attila utca 23.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény
3. melléklete szerint, az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges
– a 3. mellékletben felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben
foglaltak szerint pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség.
Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség. A nevelési-oktatási intézményben
pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással
egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,

1208

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 6. szám

– pedagógus munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett - Legalább 5 év
feletti szakmai tapasztalat,
– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
– vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 2. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 8.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pardi Sándor nyújt, a 06-59-500-130-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Karcagi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (5300 Karcag,
Dózsa György út 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
29130/3585-3/2015 , valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– www.karcagiszc.hu - 2016. március 8.
– Túrkeve Újság
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Karcagi Szakképzési Centrum címére. A borítékra írják rá”PÁLYÁZAT – KSZC Ványai
Ambrus Gimnáziuma és Szakközépiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
*
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A Karcagi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Karcagi SZC Varró István Szakiskolája, Szakközépiskolája és Kollégiuma
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2016.07.02.-2021.07.01.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5300 Karcag, Varró utca 8.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény
3. melléklete szerint, az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges
– a 3. mellékletben felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben
foglaltak szerint pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség.
Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség. A nevelési-oktatási intézményben
pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással
egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
– pedagógus munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett - Legalább 5 év
feletti szakmai tapasztalat,
– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
– vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón pdf
formátumban),
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– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 2. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 8.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pardi Sándor nyújt, a 06-59-500-130-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Karcagi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (5300 Karcag,
Dózsa György út 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
29130/3585-3/2015 , valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– www.karcagiszc.hu - 2016. március 8.
– Karcagi Hírmondó
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Karcagi Szakképzési Centrum címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – KSZC Varró
István Szakiskolája, Szakközépiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői beosztására”.
***

KECSKEMÉTI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
A Kecskeméti Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Kecskeméti SZC Gáspár András Szakközépiskolája és Szakiskolája tagintézmény-vezető (magasabb vezető)
beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.
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A munkavégzés helye:
6000 Kecskemét; Hunyadi tér 2.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
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A pályázat benyújtásának határideje:
2016.04.06.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Leviczky Cirill főigazgató nyújt, a +36/30-970-22-29-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Kecskeméti Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével
(6000 Kecskemét; Szolnoki út 31.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámot: 156/2016, valamint a beosztás megnevezését: Kecskeméti SZC Gáspár András
Szakközépiskolája és Szakiskolája tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– https://kozigallas.gov.hu/
– www.kecskemetiszc.hu
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Kecskeméti SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Kecskeméti SZC Gáspár
András Szakközépiskolája és Szakiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Kecskeméti Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Kecskeméti SZC Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskolája tagintézmény-vezető (magasabb vezető)
beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.
A munkavégzés helye:
6000 Kecskemét, Katona József tér 4.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
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Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016.04.06.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Leviczky Cirill főigazgató nyújt, a +36/30-970-22-29-es
telefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Kecskeméti Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével
(6000 Kecskemét; Szolnoki út 31.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámot: 161/2016, valamint a beosztás megnevezését: Kecskeméti SZC Kada Elek Közgazdasági
Szakközépiskolája tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– https://kozigallas.gov.hu/
– www.kecskemetiszc.hu
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Kecskeméti SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Kecskeméti SZC Kada Elek
Közgazdasági Szakközépiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Kecskeméti Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Kecskeméti SZC Kandó Kálmán Szakközépiskolája és Szakiskolája tagintézmény-vezető (magasabb vezető)
beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.
A munkavégzés helye:
6000 Kecskemét, Bethlen körút 63.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
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Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016.04.06.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Leviczky Cirill főigazgató nyújt, a +36/30-970-22-29-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Kecskeméti Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével
(6000 Kecskemét; Szolnoki út 31.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámot: 157/2016, valamint a beosztás megnevezését: Kecskeméti SZC Kandó Kálmán
Szakközépiskolája és Szakiskolája tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– https://kozigallas.gov.hu/
– www.kecskemetiszc.hu
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Kecskeméti SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Kecskeméti SZC Kandó
Kálmán Szakközépiskolája és Szakiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Kecskeméti Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Kecskeméti SZC Kollégiuma tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.
A munkavégzés helye:
6000 Kecskemét, Hunyadi János tér 4.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
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– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016.04.06.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Leviczky Cirill főigazgató nyújt, a +36/30-970-22-29-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Kecskeméti Szakképzési Centrum székhelyére történő
megküldésével (6000 Kecskemét; Szolnoki út 31.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosítószámot: 164/2016, valamint a beosztás megnevezését: Kecskeméti SZC Kollégiuma
tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– https://kozigallas.gov.hu/
– www.kecskemetiszc.hu
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Kecskeméti SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Kecskeméti SZC Kollégiuma
tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*
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A Kecskeméti Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Kecskeméti SZC Móricz Zsigmond Szakképző Iskolája tagintézmény-vezető (magasabb vezető)
beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.
A munkavégzés helye:
6060 Tiszakécske, Kossuth Lajos u. 65.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
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– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016.04.06.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Leviczky Cirill főigazgató nyújt, a +36/30-970-22-29-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Kecskeméti Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével
(6000 Kecskemét; Szolnoki út 31.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámot: 163/2016, valamint a beosztás megnevezését: Kecskeméti SZC Móricz Zsigmond Szakképző
Iskolája tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– https://kozigallas.gov.hu/
– www.kecskemetiszc.hu
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Kecskeméti SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Kecskeméti SZC Móricz
Zsigmond Szakképző Iskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Kecskeméti Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Kecskeméti SZC Speciális Szakiskolája tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
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A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.
A munkavégzés helye:
6000 Kecskemét; Erzsébet körút 73.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
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A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016.04.06.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Leviczky Cirill főigazgató nyújt, a +36/30-970-22-29-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Kecskeméti Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével
(6000 Kecskemét; Szolnoki út 31.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámot: 158/2016, valamint a beosztás megnevezését: Kecskeméti SZC Speciális Szakiskolája
tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– https://kozigallas.gov.hu/
– www.kecskemetiszc.hu
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Kecskeméti SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Kecskeméti SZC Speciális
Szakiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Kecskeméti Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Kecskeméti SZC Széchenyi István Idegenforgalmi, Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.
A munkavégzés helye:
6000 Kecskemét, Nyíri út 32.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
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Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016.04.06.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Leviczky Cirill főigazgató nyújt, a +36/30-970-22-29-es
telefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Kecskeméti Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével
(6000 Kecskemét; Szolnoki út 31.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámot: 160/2016, valamint a beosztás megnevezését: Kecskeméti SZC Széchenyi István
Idegenforgalmi, Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– https://kozigallas.gov.hu/
– www.kecskemetiszc.hu
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Kecskeméti SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Kecskeméti SZC Széchenyi
István Idegenforgalmi, Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Kecskeméti Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Kecskeméti SZC Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája tagintézmény-vezető
(magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.
A munkavégzés helye:
6000 Kecskemét, Nyíri út 73.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
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Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016.04.06.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Leviczky Cirill főigazgató nyújt, a +36/30-970-22-29-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Kecskeméti Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével
(6000 Kecskemét; Szolnoki út 31.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámot: 159/2016, valamint a beosztás megnevezését: Kecskeméti SZC Szent-Györgyi Albert
Szakközépiskolája és Szakiskolája tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– https://kozigallas.gov.hu/
– www.kecskemetiszc.hu
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón)
zárt borítékban kérjük megküldeni a Kecskeméti SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Kecskeméti SZC
Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Kecskeméti Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Kecskeméti SZC Virágh Gedeon Szakközépiskolája és Szakiskolája tagintézmény-vezető
(magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.
A munkavégzés helye:
6090 Kunszentmiklós, Apostol Pál u. 2-6.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
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– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016.04.06.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Leviczky Cirill főigazgató nyújt, a +36/30-970-22-29-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Kecskeméti Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével
(6000 Kecskemét; Szolnoki út 31.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámot: 162/2016, valamint a beosztás megnevezését: Kecskeméti SZC Virágh Gedeon
Szakközépiskolája és Szakiskolája tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– https://kozigallas.gov.hu/
– www.kecskemetiszc.hu
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Kecskeméti SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Kecskeméti SZC Virágh
Gedeon Szakközépiskolája és Szakiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
***
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KISKUNHALASI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
A Kiskunhalasi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Kiskunhalasi SZC Dózsa György Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezető
(magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.07.01.
A munkavégzés helye:
(tagintézmény CÍME)
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
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– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.02. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. hó nap
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vikker József nyújt, a 77/738-837-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével
(6400 Kiskunhalas, Kazinczy utca 5.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámot: 219/I/3/2016/00, valamint a beosztás megnevezését: Kiskunhalasi SZC Dózsa György
Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– www.kiskunhalasiszc.hu
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Kiskunhalasi SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Kiskunhalasi SZC Dózsa
György Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Kiskunhalasi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Kiskunhalasi SZC Humán Szakképző Iskolája tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának
ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
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A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.07.01.
A munkavégzés helye:
6400 Kiskunhalas, Kossuth Lajos utca 23.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

1230

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 6. szám

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április hó 08.nap
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vikker József nyújt, a 77/738-837-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével
(6400 Kiskunhalas, Kazinczi utca 5.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámot: 212/I/3/2016/00, valamint a beosztás megnevezését: Kiskunhalasi SZC Humán Szakképző
Iskolája tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
a kozigallas.gov.hu honlapon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Kiskunhalasi SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Kiskunhalasi SZC Humán
Szakképző Iskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Kiskunhalasi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Kiskunhalasi SZC Középiskolája, Szakiskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezető
(magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.07.01.
A munkavégzés helye:
6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 34.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
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Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április hó 08.nap
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vikker József nyújt, a 77/738-837-es telefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével
(6400 Kiskunhalas, Kazinczi utca 5.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámot: 215/I/3/2016/00, valamint a beosztás megnevezését: Kiskunhalasi SZC Középiskolája,
Szakiskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
a kozigallas.gov.hu honlapon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Kiskunhalasi SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Kiskunhalasi SZC
Középiskolája, Szakiskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Kiskunhalasi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Kiskunhalasi SZC Közgazdasági Szakközépiskolája tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának
ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.07.01.
A munkavégzés helye:
6100 Kiskunfélegyháza, Oskola utca 1-3.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
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Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április hó 08.nap
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vikker József nyújt, a 77/738-837-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével
(6400 Kiskunhalas, Kazinczi utca 5.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámot: 216/I/3/2016/00, valamint a beosztás megnevezését: Kiskunhalasi SZC Közgazdasági
Szakközépiskolája tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye:
a kozigallas.gov.hu honlapon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Kiskunhalasi SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Kiskunhalasi SZC
Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Kiskunhalasi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Kiskunhalasi SZC Vári Szabó István Szakképző Iskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezető
(magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.07.01.
A munkavégzés helye:
6400 Kiskunhalas, Kazinczy utca 5.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
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– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április hó 08.nap
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vikker József nyújt, a 77/738-837-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével
(6400 Kiskunhalas, Kazinczi utca 5.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámot: 213/I/3/2016/00, valamint a beosztás megnevezését: Kiskunhalasi SZC Vári Szabó István
Szakképző Iskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
a kozigallas.gov.hu honlapon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Kiskunhalasi SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Kiskunhalasi SZC Vári
Szabó István Szakképző Iskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*
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A Kiskunhalasi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Kiskunhalasi SZC Wattay Szakképző Iskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezető (magasabb vezető)
beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.07.01.
A munkavégzés helye:
6200 Kiskőrös, Árpád utca 20.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
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– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április hó 08.nap
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vikker József nyújt, a 77/738-837-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével
(6400 Kiskunhalas, Kazinczi utca 5.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámot: 214/I/3/2016/00, valamint a beosztás megnevezését: Kiskunhalasi SZC Wattay Szakképző
Iskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
a kozigallas.gov.hu honlapon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Kiskunhalasi SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Kiskunhalasi SZC Wattay
Szakképző Iskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
***

KISVÁRDAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
A Kisvárdai Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Kisvárdai SZC Ady Endre Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
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A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4765 Csenger, Honvéd utca 5.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges
– a 3. mellékletben felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e
törvényben foglaltak szerint pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett
szakképzettség,
– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói
megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
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A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 7.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Béres Jánosné főigazgató nyújt, a 06 45 488 031-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Kisvárdai Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (4600 Kisvárda,
Mártírok útja 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
SZC/161/178 /2016 , valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon (honlap)
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Kisvárdai SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Kisvárdai SZC Ady Endre,
Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői beosztására”. Az elektronikus formátumnak a
pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú
és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó a jelen kiírás valamennyi
feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kisvardaiszc.hu honlapon szerezhet.
*

A Kisvárdai Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Kisvárdai SZC II. Rákóczi Ferenc Szakképző Iskolája tagintézmény-vezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4600 Kisvárda, Mártírok útja 8.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges
– a 3. mellékletben felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben
foglaltak szerint pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói
megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján,
– magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására,
hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti
jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
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A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 7.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Béres Jánosné főigazgató nyújt, a 06 45 488 031-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Kisvárdai Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (4600 Kisvárda,
Mártírok útja 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
SZC/161/174/2016 , valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon (honlap)
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Kisvárdai SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Kisvárdai SZC II.Rákóczi
Ferenc Szakképző Iskolája tagintézmény-vezetői beosztására”. Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve
annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus
alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára
kötelezőnek fogadja el.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kisvardaiszc.hu honlapon szerezhet.
*

A Kisvárdai Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Kisvárdai SZC Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Dr. Béres József Kollégiuma
tagintézmény-vezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4625 Záhony, Kárpát út 4.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
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Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges
– a 3. mellékletben felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben
foglaltak szerint pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói
megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
– magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 7.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Béres Jánosné főigazgató nyújt, a 06 45 488 031-es
telefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Kisvárdai Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (4600 Kisvárda,
Mártírok útja 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
SZC/161/175 /2016 , valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon (honlap)
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Kisvárdai SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Kisvárdai SZC Kandó Kálmán
Közlekedési Szakközépiskolája, Gimnáziuma, és Dr. Béres József Kollégiuma tagintézmény-vezetői beosztására”. Az
elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban kell
tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó
a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kisvardaiszc.hu honlapon szerezhet.
*

A Kisvárdai Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Kisvárdai SZC Móricz Zsigmond Szakképző Iskolája tagintézmény-vezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4900 Fehérgyarmat, Iskola köz 2.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
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Pályázati feltételek:
– egyetem, az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges
– a 3. mellékletben felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben
foglaltak szerint pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói
megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 7.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Béres Jánosné főigazgató nyújt, a 06 45 488 031-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Kisvárdai Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (4600 Kisvárda,
Mártírok útja 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
SZC/161/176/2016 , valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon (honlap)
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Kisvárdai SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Kisvárdai SZC Móricz
Zsigmond Szakképző Iskolája tagintézmény-vezetői beosztására”. Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve
annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus
alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára
kötelezőnek fogadja el.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kisvardaiszc.hu honlapon szerezhet.
*

A Kisvárdai Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Kisvárdai SZC Petőfi Sándor Szakközépiskolája tagintézmény-vezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4900 Fehérgyarmat, Május 14. tér 16.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges
– a 3. mellékletben felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben
foglaltak szerint pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói
megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével)
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására,
hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti
jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 7.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Béres Jánosné főigazgató nyújt, a 06 45 488 031-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Kisvárdai Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (4600 Kisvárda,
Mártírok útja 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
SZC/161/177 /2016 , valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon (honlap)
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Kisvárdai SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT -Kisvárdai SZC Petőfi Sándor
Szakközépiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”. Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak
részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus
alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára
kötelezőnek fogadja el.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kisvardaiszc.hu honlapon szerezhet.
***
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MÁTÉSZALKAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
A Mátészalkai Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Mátészalkai Szakképzési Centrum Bethlen Gábor Középiskolája, Szakképző Iskolája és Kollégiuma
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.
A munkavégzés helye:
4300 Nyírbátor, Füveskert út 9.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
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– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rostás János Tibor nyújt 44/452-433-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Mátészalkai Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével
(4700 Mátészalka, Kölcsey út 12.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámot: 58/2016, valamint a beosztás megnevezését: MSZC Bethlen Gábor Középiskolája, Szakképző
Iskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Mátészalkai Szakképzési Centrum címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – MSZC
Bethlen Gábor Középiskolája, Szakképző Iskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Mátészalkai Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Mátészalkai Szakképzési Centrum Budai Nagy Antal Szakközépiskolája tagintézmény-vezető
(magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
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A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.
A munkavégzés helye:
4320 Nagykálló, Korányi Frigyes út 27.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
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A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rostás János Tibor nyújt 44/452-433-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Mátészalkai Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével
(4700 Mátészalka, Kölcsey út 12.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámot: 59/2016, valamint a beosztás megnevezését: MSZC Budai Nagy Antal Szakközépiskolája
tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Mátészalkai Szakképzési Centrum címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – MSZC
Budai Nagy Antal Szakközépiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Mátészalkai Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Mátészalkai Szakképzési Centrum Déri Miksa Szakképző Iskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezető
(magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.
A munkavégzés helye:
4700 Mátészalka, Baross László út 9-11.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
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Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rostás János Tibor nyújt 44/452-433-as telefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Mátészalkai Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével
(4700 Mátészalka, Kölcsey út 12.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámot: 56/2016, valamint a beosztás megnevezését: MSZC Déri Miksa Szakképző Iskola és Kollégium
tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Mátészalkai Szakképzési Centrum címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – MSZC
Déri Miksa Szakképző Iskola és Kollégium tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Mátészalkai Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Mátészalkai Szakképzési Centrum Gépészeti Szakközépiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezető
(magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.
A munkavégzés helye:
4700 Mátészalka, Kölcsey út 12.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

1253

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 6. szám

Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rostás János Tibor nyújt 44/452-433-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Mátészalkai Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével
(4700 Mátészalka, Kölcsey út 12.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámot: 57/2016, valamint a beosztás megnevezését: MSZC Gépészeti Szakközépiskolája és Kollégiuma
tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Mátészalkai Szakképzési Centrum címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – MSZC
Gépészeti Szakközépiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Mátészalkai Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Mátészalkai Szakképzési Centrum Kállay Rudolf Szakiskolája tagintézmény-vezető (magasabb vezető)
beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.
A munkavégzés helye:
4320 Nagykálló, Kossuth út 8.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
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– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rostás János Tibor nyújt 44/452-433-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Mátészalkai Szakképzési Centrum székhelyére történő
megküldésével (4700 Mátészalka, Kölcsey út 12.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosítószámot: 60/2016, valamint a beosztás megnevezését: MSZC Kállay Rudolf Szakiskola
tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Mátészalkai Szakképzési Centrum címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – MSZC
Kállay Rudolf Szakiskola tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
***
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MISKOLCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
A Miskolci Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Miskolci SZC Kandó Kálmán Szakközépiskolája tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának
ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01.-2021.06.30.
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3525 Miskolc, Palóczy utca 3.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
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– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április hó 07 nap.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rácz Judit nyújt, 06-46/412-444-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Miskolci Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével
(3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámot: MSZC/678/HR/2016., valamint a beosztás megnevezését: Miskolci SZC Kandó Kálmán
Szakközépiskolája tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Miskolci SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Miskolci SZC Kandó Kálmán
Szakközépiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Miskolci Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Miskolci SZC Andrássy Gyula Szakközépiskolája tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának
ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
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A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01.-2021.06.30.
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán utca 10.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
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– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április hó 07 nap.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rácz Judit nyújt, 06-46/412-444-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Miskolci Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével
(3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámot: MSZC/675/HR/2016., valamint a beosztás megnevezését: Miskolci SZC Andrássy Gyula
Szakközépiskolája tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Miskolci SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Miskolci SZC Andrássy Gyula
Szakközépiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Miskolci Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Miskolci SZC Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakközépiskolája tagintézmény-vezető
(magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01.-2021.06.30.
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3532 Miskolc, Rácz Ádám utca 54-56.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjától tölthető be.
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A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április hó 07 nap.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rácz Judit nyújt, 06-46/412-444-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Miskolci Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével
(3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámot: MSZC/676/HR/2016., valamint a beosztás megnevezését: Miskolci SZC Baross Gábor
Közlekedési és Postaforgalmi Szakközépiskolája tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Miskolci SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Miskolci SZC Baross Gábor
Közlekedési és Postaforgalmi Szakközépiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Miskolci Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Miskolci SZC Fazola Henrik Szakképző Iskolája tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának
ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01.-2021.06.30.
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3534 Miskolc, Gagarin utca 54.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
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a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április hó 07 nap.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rácz Judit nyújt, 06-46/412-444-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Miskolci Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével
(3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
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azonosítószámot: MSZC/677/HR/2016., valamint a beosztás megnevezését: Miskolci SZC Fazola Henrik
Szakképző Iskolája tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Miskolci SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Miskolci SZC Fazola Henrik
Szakképző Iskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Miskolci Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Miskolci SZC Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskolája tagintézmény-vezető (magasabb vezető)
beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01.-2021.06.30.
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3529 Miskolc, Szigethy Mihály utca 8.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
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– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április hó 07 nap.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rácz Judit nyújt, 06-46/412-444-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Miskolci Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével
(3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámot: MSZC/670/HR/2016., valamint a beosztás megnevezését: Miskolci SZC Ferenczi Sándor
Egészségügyi Szakközépiskolája tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Miskolci SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Miskolci SZC Ferenczi Sándor
Egészségügyi Szakközépiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Miskolci Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Miskolci SZC Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskolája és Szakiskolája
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01.-2021.06.30.
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3530 Miskolc, Herman Ottó utca 2.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására,
hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti
jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április hó 07 nap.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rácz Judit nyújt, 06-46/412-444-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Miskolci Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével
(3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámot: MSZC/681/HR/2016., valamint a beosztás megnevezését: Miskolci SZC Szentpáli István
Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskolája és Szakiskolája tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Miskolci SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Miskolci SZC Szentpáli István
Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskolája és Szakiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*
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A Miskolci Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Miskolci SZC Kós Károly Építőipari Szakközépiskolája és Szakiskolája tagintézmény-vezető
(magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01.-2021.06.30.
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3527 Miskolc, Latabár Endre utca 1.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
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– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április hó 07 nap.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rácz Judit nyújt, 06-46/412-444-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Miskolci Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével
(3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámot: MSZC/679/HR/2016., valamint a beosztás megnevezését: Miskolci SZC Kós Károly Építőipari
Szakközépiskolája és Szakiskolája tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Miskolci SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Miskolci SZC Kós Károly
Építőipari Szakközépiskolája és Szakiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Miskolci Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Miskolci SZC Martin János Szakképző Iskolája tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának
ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
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A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01.-2021.06.30.
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3529 Miskolc, Áfonyás utca 18/a.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
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A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április hó 07 nap.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rácz Judit nyújt, 06-46/412-444-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Miskolci Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével
(3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámot: MSZC/674/HR/2016., valamint a beosztás megnevezését: Miskolci SZC Martin János Szakképző
Iskolája tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Miskolci SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Miskolci SZC Martin János
Szakképző Iskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Miskolci Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Miskolci SZC Szemere Bertalan Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezető
(magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01.-2021.06.30.
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3529 Miskolc, Ifjúság utca 16-20.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
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Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április hó 07 nap.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rácz Judit nyújt, 06-46/412-444-es telefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Miskolci Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével
(3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámot: MSZC/680/HR/2016., valamint a beosztás megnevezését: Miskolci SZC Szemere Bertalan
Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Miskolci SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Miskolci SZC Szemere Bertalan
Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Miskolci Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskolája tagintézmény-vezető (magasabb vezető)
beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01.-2021.06.30.
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán utca 7.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
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Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására,
hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti
jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április hó 07 nap.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rácz Judit nyújt, 06-46/412-444-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Miskolci Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével
(3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámot: MSZC/672/HR/2016., valamint a beosztás megnevezését: Miskolci SZC Bláthy Ottó
Villamosipari Szakközépiskolája tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Miskolci SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Miskolci SZC Bláthy Ottó
Villamosipari Szakközépiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Miskolci Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Miskolci SZC Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezető (magasabb vezető)
beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01.-2021.06.30.
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3533 Miskolc, Téglagyár utca 2.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
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– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április hó 07 nap.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rácz Judit nyújt, 06-46/412-444-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Miskolci Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével
(3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámot: MSZC/673/HR/2016., valamint a beosztás megnevezését: Miskolci SZC Diósgyőr-Vasgyári
Szakképző Iskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Miskolci SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Miskolci SZC Diósgyőr-Vasgyári
Szakképző Iskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*
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A Miskolci Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Miskolci SZC Berzeviczy Gergely Szakközépiskolája és Szakiskolája tagintézmény-vezető
(magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01.-2021.06.30.
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3525 Miskolc, Hősök tere 1.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására,
hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti
jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
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– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április hó 07 nap.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rácz Judit nyújt, 06-46/412-444-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Miskolci Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével
(3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámot: MSZC/671/HR/2016., valamint a beosztás megnevezését: Miskolci SZC Berzeviczy Gergely
Szakközépiskolája és Szakiskolája tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Miskolci SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Miskolci SZC Berzeviczy
Gergely Szakközépiskolája és Szakiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
***
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NAGYKANIZSAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
A Nagykanizsai Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Nagykanizsai SZC Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezető
(magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.
A munkavégzés helye:
8800 Nagykanizsa Ady Endre utca 74/a
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására,
hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti
jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
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– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 29.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bene Csaba mb. főigazgató nyújt a 93/510-252, vagy a 06
20 265 3889 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Nagykanizsai Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével
(8800 Nagykanizsa Erdész u.30.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámot: 299/2016/CSERHATI, valamint a beosztás megnevezését: Nagykanizsai SZ Cserháti Sándor
Szakképző Iskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Nagykanizsai SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT –Nagykanizsai SZC
Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Nagykanizsai Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Nagykanizsai SZC Műszaki Szakképző Iskolája tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának
ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő

1280

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 6. szám

A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01.-2021.06.30.
A munkavégzés helye:
8800 Nagykanizsa Hunyadi u.18.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
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A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 29.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bene Csaba mb. főigazgató nyújt, 93/510-252, vagy a 06
20 265 3889 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Nagykanizsai Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével
(8800 Nagykanizsa Erdész u.30.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámot: 299/2016/MŰSZAKI, valamint a beosztás megnevezését: Nagykanizsai SZC Műszaki
Szakképző Iskolája tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Nagykanizsai SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT –Nagykanizsai SZC
Műszaki Szakképző Iskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Nagykanizsai Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Nagykanizsai SZC Thúry György Szakképző Iskolája tagintézmény-vezető (magasabb vezető)
beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.
A munkavégzés helye:
8800 Nagykanizsa Ady Endre utca 29.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
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Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására,
hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti
jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 29.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bene Csaba mb. főigazgató nyújt, 93/510-252, vagy a 06
20 265 3889 telefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Nagykanizsai Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével
(8800 Nagykanizsa Erdész u.30.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámot: 299/2016/THÚRY, valamint a beosztás megnevezését: Nagykanizsai SZC Thúry György
Szakképző Iskolája tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Nagykanizsai SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT –Nagykanizsai SZC
Thúry György Szakképző Iskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
***

NYÍREGYHÁZI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
A Nyíregyházi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Nyíregyházi SZC Bánki Donát Műszaki Középiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes utca 15.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
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Pályázati feltételek:
– egyetem,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására,
hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti
jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Márföldiné Kotricz Erzsébet nyújt, a 06-42-512-371-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Nyíregyházi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (4400
Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: 334/NYIRSZC/2016. , valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– Nyíregyházi Szakképzési Centrum honlapja - 2016. március 7.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Nyíregyházi SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Nyíregyházi SZC Bánki
Donát Műszaki Középiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői beosztására”. Az elektronikus formátumnak
a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú
és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó a jelen kiírás valamennyi
feltételét magára kötelezőnek fogadja el. Illetmény és juttatások megállapításánál a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.)
Korm. rendelet rendelkezései is irányadóak.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a nyiregyhaziszc.hu honlapon szerezhet.
*

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Nyíregyházi SZC Bencs László Szakiskolája tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 12.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
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– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására,
hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti
jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Márföldiné Kotricz Erzsébet nyújt, a 06-42-512-371-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Nyíregyházi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (4400
Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: 335/NYIRSZC/2016. , valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezetőt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– Nyíregyházi Szakképzési Centrum honlapja - 2016. március 7.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Nyíregyházi SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Nyíregyházi SZC Bencs
László Szakiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”. Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak
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részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus
alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét
magára kötelezőnek fogadja el. Illetmény és juttatások megállapításánál a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
rendelkezései is irányadóak.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a nyiregyhaziszc.hu honlapon szerezhet.
*

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Nyíregyházi SZC Inczédy György Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma
agintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Árok utca 53.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására,
hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti
jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Márföldiné Kotricz Erzsébet nyújt, a 06-42-512-371-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Nyíregyházi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (4400
Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: 336/NYIRSZC/2016 , valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– Nyíregyházi Szakképzési Centrum honlapja - 2016. március 7.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón)
zárt borítékban kérjük megküldeni a Nyíregyházi SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Nyíregyházi
SZC Inczédy György Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf
formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg
kell egyeznie. A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el. Illetmény és juttatások
megállapításánál a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései is irányadóak.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a nyiregyhaziszc.hu honlapon szerezhet.
*
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A Nyíregyházi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Nyíregyházi SZC Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskolája, Szakiskolája
és Kollégiuma tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula utca 32.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására,
hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti
jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
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– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Márföldiné Kotricz Erzsébet nyújt, a 06-42-512-371-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Nyíregyházi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (4400
Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: 338/NYIRSZC/2016 , valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– Nyíregyházi Szakképzési Centrum honlapja - 2016. március 7.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón)
zárt borítékban kérjük megküldeni a Nyíregyházi SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Nyíregyházi
SZC Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma
tagintézmény-vezetői beosztására”. Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott
dokumentumokat .pdf formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak
egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek
fogadja el. Illetmény és juttatások megállapításánál a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá
a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései is
irányadóak.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a nyiregyhaziszc.hu honlapon szerezhet.
*
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A Nyíregyházi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Nyíregyházi SZC Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskolája és Kollégiuma
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Városmajor utca 4.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására,
hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti
jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
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– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Márföldiné Kotricz Erzsébet nyújt, a 06-42-512-371-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Nyíregyházi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (4400
Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: 337/NYIRSZC/2016 , valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– Nyíregyházi Szakképzési Centrum honlapja - 2016. március 7.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón)
zárt borítékban kérjük megküldeni a Nyíregyházi SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Nyíregyházi
SZC Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői
beosztására”. Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf
formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg
kell egyeznie. A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el. Illetmény és juttatások
megállapításánál a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései is irányadóak.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a nyiregyhaziszc.hu honlapon szerezhet.
*

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Nyíregyházi SZC Teleki Blanka Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
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A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4450 Tiszalök, Ady Endre utca 35.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására,
hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti
jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
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A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Márföldiné Kotricz Erzsébet nyújt, a 06-42-512-371-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Nyíregyházi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (4400
Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: 339/NYIRSZC/2016 , valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– Nyíregyházi Szakképzési Centrum honlapja - 2016. március 7.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón)
zárt borítékban kérjük megküldeni a Nyíregyházi SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Nyíregyházi SZC
Teleki Blanka Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői beosztására”. Az elektronikus
formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban kell
tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el. Illetmény és juttatások
megállapításánál a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései is irányadóak.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a nyiregyhaziszc.hu honlapon szerezhet.
*

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Nyíregyházi SZC Tiszavasvári Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4440 Tiszavasvári, Petőfi utca 1.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására,
hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti
jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Márföldiné Kotricz Erzsébet nyújt, a 06-42-512-371-es
telefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Nyíregyházi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (4400
Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: 340/NYIRSZC/2016 , valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– Nyíregyházi Szakképzési Centrum honlapja - 2016. március 7.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón)
zárt borítékban kérjük megküldeni a Nyíregyházi SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Nyíregyházi SZC
Tiszavasvári Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői beosztására”. Az elektronikus
formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban kell
tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el. Illetmény és juttatások
megállapításánál a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései is irányadóak.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a nyiregyhaziszc.hu honlapon szerezhet.
*

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Nyíregyházi SZC Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi- Vízügyi Szakközépiskolája
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál utca 16.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
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Pályázati feltételek:
– egyetem,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására,
hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti
jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Márföldiné Kotricz Erzsébet nyújt, a 06-42-512-371-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Nyíregyházi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (4400
Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: 341/NYIRSZC/2016, valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– Nyíregyházi Szakképzési Centrum honlapja - 2016. március 7.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón)
zárt borítékban kérjük megküldeni a Nyíregyházi SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Nyíregyházi SZC
Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi- Vízügyi Szakközépiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf
formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg
kell egyeznie. A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el. Illetmény és juttatások
megállapításánál a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései is irányadóak.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a nyiregyhaziszc.hu honlapon szerezhet.
*

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
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– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására,
hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti
jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Márföldiné Kotricz Erzsébet nyújt, a 06-42-512-371-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Nyíregyházi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (4400
Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: 342/NYIRSZC/2016. , valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– Nyíregyházi Szakképzési Centrum honlapja - 2016. március 7.

1300

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 6. szám

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón)
zárt borítékban kérjük megküldeni a Nyíregyházi SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Nyíregyházi SZC
Wesselényi Miklós Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői beosztására”. Az elektronikus
formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban kell
tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el. Illetmény és juttatások
megállapításánál a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései is irányadóak.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a nyiregyhaziszc.hu honlapon szerezhet.
*

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Nyíregyházi SZC Zay Anna Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskolája és Kollégiuma
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Család utca 11.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,

1301

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 6. szám

– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására,
hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti
jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Márföldiné Kotricz Erzsébet nyújt, a 06-42-512-371-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Nyíregyházi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (4400
Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: 343/NYIRSZC/2016. , valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– Nyíregyházi Szakképzési Centrum honlapja - 2016. március 7.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón)
zárt borítékban kérjük megküldeni a Nyíregyházi SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Nyíregyházi SZC
Zay Anna Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői beosztására”.
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Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf
formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg
kell egyeznie. A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el. Illetmény és juttatások
megállapításánál a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései is irányadóak.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a nyiregyhaziszc.hu honlapon szerezhet.
***

ÓZDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
Az Ózdi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
az Ózdi SZC Bródy Imre Szakképző Iskolája tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.02-2021.07.01.
A munkavégzés helye:
(3600 Ózd, Petőfi út 20.)
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
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– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására,
hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti
jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.02. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április hó 5. nap
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zsid László nyújt, a 0648-471-796-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak az Ózdi Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével (3600
Ózd, Petőfi út 20.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 42-11-2016,
valamint a beosztás megnevezését: Ózdi SZC Bródy Imre Szakképző Iskolája tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni az Ózdi SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT -Ózdi SZC Bródy Imre Szakképző
Iskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*
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Az Ózdi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
az Ózdi SZC Deák Ferenc Szakképző Iskolája és Művészeti Szakközépiskolája tagintézmény-vezető
(magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.02-2021.07.01.
A munkavégzés helye:
(3700 Kazincbarcika, Herbolyai utca 9.)
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására,
hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti
jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
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– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április hó 5. nap
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zsid László nyújt, a 0648-471-796-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak az Ózdi Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével (3600
Ózd, Petőfi út 20.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 46-11-2016,
valamint a beosztás megnevezését: Ózdi SZC Deák Ferenc Szakképző Iskolája és Művészeti Szakközépiskolája
tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016. 06. 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni az Ózdi SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Ózdi SZC Deák Ferenc Szakképző
Iskolája és Művészeti Szakközépiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

Az Ózdi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
az Ózdi SZC Gábor Áron Szakképző Iskolája tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának
ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
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A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.02-2021.07.01.
A munkavégzés helye:
(3600 Ózd, Bolyki főút 2.)
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására,
hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti
jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
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A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.02. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április hó 5. nap
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zsid László nyújt, a 0648-471-796-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak az Ózdi Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével (3600
Ózd, Petőfi út 20.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 43-11-2016,
valamint a beosztás megnevezését: Ózdi SZC Gábor Áron Szakképző Iskolája tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni az Ózdi SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Ózdi SZC Gábor Áron Szakképző
Iskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

Az Ózdi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
az Ózdi SZC Surányi Endre Szakképző Iskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezető (magasabb vezető)
beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.02-2021.07.01.
A munkavégzés helye:
(3700 Kazincbarcika, Irinyi János utca 1.)
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
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Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására,
hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti
jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.02. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április hó 5. nap
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zsid László nyújt, a 0648-471-796-os telefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak az Ózdi Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével
(3600 Ózd, Petőfi út 20.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot:
45-11-2016, valamint a beosztás megnevezését: Ózdi SZC Surányi Endre Szakképző Iskolája és Kollégiuma
tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016. 06. 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni az Ózdi SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Ózdi SZC Surányi Endre
Szakképző Iskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
***

PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
A Pápai Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Pápai Szakképzési Centrum Acsády Ignác Szakképző Iskolája tagintézmény-vezető (magasabb vezető)
beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.07.01.
A munkavégzés helye:
8500 Pápa, Erkel Ferenc u. 39.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
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Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására,
hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti
jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. 04.11.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Erika nyújt, 06/89/313-053-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Pápai Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével (8500
Pápa, Erkel Ferenc u. 39.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot:
37-5/2016/3, valamint a beosztás megnevezését: Pápai Szakképzési Centrum Acsády Ignác Szakképző Iskolája
tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Pápai SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Pápai Szakképzési Centrum
Acsády Ignác Szakképző Iskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Pápai Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Pápai Szakképzési Centrum Egry József Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezető
(magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.07.01.
A munkavégzés helye:
8251 Zánka, Külterület hrsz. 030/13.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
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– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására,
hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti
jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. 04.11.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Erika nyújt, 06/89/313-053-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Pápai Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével (8500
Pápa, Erkel Ferenc u. 39.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot:
37-7/2016/3, valamint a beosztás megnevezését: Pápai Szakképzési Centrum Egry József Középiskolája,
Szakiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Pápai SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Pápai Szakképzési Centrum Egry
József Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*
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A Pápai Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Pápai Szakképzési Centrum Faller Jenő Szakképző Iskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezető
(magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.07.01.
A munkavégzés helye:
8100 Várpalota, Szent István u. 1.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására,
hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti
jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
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– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. 04.11.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Erika nyújt, 06/89/313-053-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Pápai Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével (8500
Pápa, Erkel Ferenc u. 39.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot:
37-8/2016/3, valamint a beosztás megnevezését: Pápai Szakképzési Centrum Faller Jenő Szakképző Iskolája és
Kollégiuma tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
a kozigallas.gov.hu honlapon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Pápai SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Pápai Szakképzési Centrum Faller
Jenő Szakképző Iskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Pápai Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Pápai Szakképzési Centrum Gazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezető
(magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
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A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.07.01.
A munkavégzés helye:
8500 Pápa, Veszprémi út 45.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására,
hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti
jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
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A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. 04.11.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Erika nyújt, 06/89/313-053-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Pápai Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével (8500
Pápa, Erkel Ferenc u. 39.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot:
37-6/2016/3, valamint a beosztás megnevezését: Pápai Szakképzési Centrum Gazdasági Szakközépiskolája és
Kollégiuma tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Pápai SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Pápai Szakképzési Centrum
Gazdasági Szakközépiskolájának és Kollégiumának tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Pápai Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Pápai Szakképzési Centrum Reguly Antal Szakképző Iskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezető
(magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.]
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.07.01.
A munkavégzés helye:
8420 Zirc, Alkotmány u. 16.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
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Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására,
hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti
jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. 04.11.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Erika nyújt, 06/89/313-053-as telefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Pápai Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével (8500
Pápa, Erkel Ferenc u. 39.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot:
37-9/2016/3, valamint a beosztás megnevezését: Pápai Szakképzési Centrum Reguly Antal Szakképző Iskolája és
Kollégiuma tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Pápai SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Pápai Szakképzési Centrum
Reguly Antal Szakképző Iskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
***

PÉCSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
A Pécsi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Pécsi SZC Montenuovo Nándor Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma
021101
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7754 Bóly, Rákóczi utca 2/A.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
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Pályázati feltételek:
– egyetem,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására,
hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti
jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 7.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rittlinger Zoltán nyújt, a 06-20-514-0413-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Pécsi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (7622 Pécs, Batthyány
utca 1–3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PSZC/3301-1-1/2016,
valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.kozigallas.gov.hu honlapon
– www.pecsiszc.hu - 2016. március 7.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Pécsi SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Pécsi SZC Montenuovo Nándor
Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői beosztására”. Az elektronikus formátumnak a
pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú
és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó a jelen kiírás valamennyi
feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pecsiszc.hu honlapon szerezhet.
*

A Pécsi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Pécsi SZC Zrínyi Miklós Középiskolája és Szakiskolája
021102
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30-ig szól.
A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7900 Szigetvár, Rákóczi utca 18.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi Ctörvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
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– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására,
hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti
jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 7.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rittlinger Zoltán nyújt, a 06-20-514-0413-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Pécsi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (7622 Pécs, Batthyány
utca 1–3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PSZC/3302-1-1/2016,
valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.kozigallas.gov.hu honlapon
– www.pecsiszc.hu - 2016. március 7.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Pécsi SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Pécsi SZC Zrínyi Miklós Középiskolája
és Szakiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”. Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként
benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak
egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pecsiszc.hu honlapon szerezhet.
*
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A Pécsi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Pécsi SZC Kökönyösi Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma
021103
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30-ig szól.
A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7300 Komló, Alkotmány utca 2.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására,
hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti
jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
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– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben), a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely
tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati
példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 7.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rittlinger Zoltán nyújt, a 06-20-514-0413-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Pécsi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (7622 Pécs, Batthyány
utca 1–3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PSZC/3303-1-1/2016,
valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.kozigallas.gov.hu honlapon
– www.pecsiszc.hu - 2016. március 7.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón)
zárt borítékban kérjük megküldeni a Pécsi SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Pécsi SZC Kökönyösi
Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői beosztására”. Az elektronikus formátumnak a
pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú
és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó a jelen kiírás valamennyi
feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pecsiszc.hu honlapon szerezhet.
*

A Pécsi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Pécsi SZC Fehérhegyi Szakiskolája és Általános Iskolája
021104
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
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A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30-ig szól.
A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7629 Pécs, Pákolitz István utca 33.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására,
hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti
jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
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A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 7.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rittlinger Zoltán nyújt, a 06-20-514-0413-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Pécsi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (7622 Pécs, Batthyány
utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PSZC/3304-1-1/2016,
valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.kozigallas.gov.hu honlapon
– www.pecsiszc.hu - 2016. március 7.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Pécsi SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Pécsi SZC Fehérhegyi Szakiskolája
és Általános Iskolája tagintézmény-vezetői beosztására”. Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak
részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus
alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára
kötelezőnek fogadja el.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pecsiszc.hu honlapon szerezhet.
*

A Pécsi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Pécsi SZC Angster József Szakképző Iskolája
021105
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30-ig szól.
A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7623 Pécs, Rét utca 41-43.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
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Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására,
hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti
jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 7.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rittlinger Zoltán nyújt, a 06-20-514-0413-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Pécsi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (7622 Pécs, Batthyány
utca 1–3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PSZC/3305-1-1/2016,
valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.
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A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.kozigallas.gov.hu honlapon
– www.pecsiszc.hu - 2016. március 7.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Pécsi SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Pécsi SZC Angster József
Szakképző Iskolája tagintézmény-vezetői beosztására”. Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak
részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus
alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára
kötelezőnek fogadja el.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pecsiszc.hu honlapon szerezhet.
*

A Pécsi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Pécsi SZC Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája
021106
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30-ig szól.
A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7623 Pécs, Rét utca 10.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
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– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására,
hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti
jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 7.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rittlinger Zoltán nyújt, a 06-20-514-0413-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Pécsi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (7622 Pécs, Batthyány
utca 1–3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PSZC/3306-1-1/2016,
valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.kozigallas.gov.hu honlapon
– www.pecsiszc.hu - 2016. március 7.
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Pécsi SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Pécsi SZC Kereskedelmi,
Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pecsiszc.hu honlapon szerezhet.
*

A Pécsi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Pécsi SZC Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma
021107
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30-ig szól.
A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7622 Pécs, Batthyány utca 1–3.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására,
hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti
jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 7.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rittlinger Zoltán nyújt, a 06-20-514-0413-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Pécsi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (7622 Pécs, Batthyány
utca 1–3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PSZC/3307-1-1/2016,
valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.kozigallas.gov.hu honlapon
– www.pecsiszc.hu - 2016. március 7.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Pécsi SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Pécsi SZC Pollack Mihály Műszaki
Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői beosztására”. Az elektronikus formátumnak
a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú
és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó a jelen kiírás valamennyi
feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pecsiszc.hu honlapon szerezhet.
*
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A Pécsi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Pécsi SZC Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskolája
021108
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.07.01.-2021.06.30-ig szól.
A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7633 Pécs, Esztergár Lajos út 6.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete
szerint: az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3.
mellékletben felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben
foglaltak szerint pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására,
hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti
jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
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– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 7.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rittlinger Zoltán nyújt, a 06-20-514-0413-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Pécsi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (7622 Pécs, Batthyány
utca 1–3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PSZC/3308-1-1/2016,
valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

– www.kozigallas.gov.hu honlapon
– www.pecsiszc.hu - 2016. március 7.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Pécsi SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT –Pécsi SZC Radnóti Miklós
Közgazdasági Szakközépiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”. Az elektronikus formátumnak a pályázatot,
illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú és az
elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó a jelen kiírás valamennyi
feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pecsiszc.hu honlapon szerezhet.
*
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A Pécsi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Pécsi SZC Simonyi Károly Szakközépiskolája és Szakiskolája
021109
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.07.01.-2021.06.30-ig szól.
A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7632 Pécs, Malomvölgyi utca 1/B.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete
szerint: az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3.
mellékletben felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben
foglaltak szerint pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására,
hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti
jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
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– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 7.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rittlinger Zoltán nyújt, a 06-20-514-0413-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Pécsi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (7622 Pécs, Batthyány
utca 1–3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PSZC/3309-1-1/2016,
valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.kozigallas.gov.hu honlapon
– www.pecsiszc.hu - 2016. március 7.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Pécsi SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT –Pécsi SZC Simonyi Károly
Szakközépiskolája és Szakiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”. Az elektronikus formátumnak a pályázatot,
illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú és az
elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó a jelen kiírás valamennyi
feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pecsiszc.hu honlapon szerezhet.
*

A Pécsi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Pécsi SZC Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskolája
021110
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
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A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30-ig szól.
A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7622 Pécs, 48-as tér 2.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete
szerint: az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3.
mellékletben felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben
foglaltak szerint pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására,
hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti
jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
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A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 7.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rittlinger Zoltán nyújt, a 06-20-514-0413-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Pécsi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (7622 Pécs, Batthyány
utca 1–3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PSZC/3310-1-1/2016,
valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.kozigallas.gov.hu honlapon
– www.pecsiszc.hu - 2016. március 7.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Pécsi SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT –Pécsi SZC Zipernowsky Károly
Műszaki Szakközépiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”. Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve
annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus
alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára
kötelezőnek fogadja el.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pecsiszc.hu honlapon szerezhet.
*

A Pécsi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Pécsi SZC Radnóti Miklós Szakképző Iskolája
021111
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30-ig szól.
A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7700 Mohács, Kossuth Lajos utca 71.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete
szerint: az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3.
mellékletben felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben
foglaltak szerint pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására,
hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti
jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 7.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rittlinger Zoltán nyújt, a 06-20-514-0413-as telefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Pécsi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (7622 Pécs, Batthyány
utca 1–3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PSZC/3311-1-1/2016,
valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.kozigallas.gov.hu honlapon
– www.pecsiszc.hu - 2016. március 7.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Pécsi SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT –Pécsi SZC Radnóti Miklós
Szakképző Iskolája tagintézmény-vezetői beosztására”. Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak
részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus
alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára
kötelezőnek fogadja el.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pecsiszc.hu honlapon szerezhet.
*

A Pécsi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Pécsi SZC Sásdi Vendéglátóipari Szakképző Iskolája
021112
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30-ig szól.
A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7370 Sásd, Kossuth Lajos utca 2.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
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Pályázati feltételek:
– egyetem,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására,
hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti
jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 7.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rittlinger Zoltán nyújt, a 06-20-514-0413-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Pécsi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (7622 Pécs, Batthyány
utca 1–3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PSZC/3312-1-1/2016,
valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.kozigallas.gov.hu honlapon
– www.pecsiszc.hu - 2016. március 7.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Pécsi SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Pécsi SZC Sásdi Vendéglátóipari
Szakképző Iskolája tagintézmény-vezetői beosztására”. Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak
részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus
alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára
kötelezőnek fogadja el.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pecsiszc.hu honlapon szerezhet.
*

A Pécsi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Pécsi SZC Táncsics Mihály Középiskolája és Szakiskolája
021113
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30-ig szól.
A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7800 Siklós, Gyűdi út 2.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
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– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására,
hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti
jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 7.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rittlinger Zoltán nyújt, a 06-20-514-0413-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Pécsi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (7622 Pécs, Batthyány
utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PSZC/3313-11/2016 , valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.kozigallas.gov.hu honlapon
– www.pecsiszc.hu - 2016. március 7.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Pécsi SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Pécsi SZC Táncsics Mihály
Középiskolája és Szakiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”. Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve
annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus
alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára
kötelezőnek fogadja el.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pecsiszc.hu honlapon szerezhet.
*
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A Pécsi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Pécsi SZC II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma
021114
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2016.07.01.-2021.06.30-ig szól.
A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7720 Pécsvárad, Vak Béla utca 8.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására,
hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti
jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
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– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 7.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rittlinger Zoltán nyújt, a 06-20-514-0413-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Pécsi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (7622 Pécs, Batthyány
utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PSZC/3314-11/2016 , valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.kozigallas.gov.hu honlapon
– www.pecsiszc.hu - 2016. március 7.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Pécsi SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Pécsi SZC II. Béla Középiskolája,
Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői beosztására”. Az elektronikus formátumnak a
pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú
és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó a jelen kiírás valamennyi
feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pecsiszc.hu honlapon szerezhet.
***
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SALGÓTARJÁNI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
A Salgótarjáni Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Salgótarjáni SZC Borbély Lajos Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma
tagintézmény-vezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.07.01-2021.06.30-ig szól.
A munkavégzés helye:
Nógrád megye, 3104 Salgótarján, Csokonai út 21-29.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
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– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baranyi Zoltán főigazgató helyettes nyújt, a 06-70/1976439-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Salgótarjáni Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (3100 Salgótarján,
Rákóczi út 60. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 0143-1/2016,
valamint a beosztás megnevezését: SSZC Borbély Lajos Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma
tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón)
zárt borítékban kérjük megküldeni a Salgótarjáni SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT -Salgótarjáni SZC
Borbély Lajos Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői beosztására”. Az elektronikus
formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban kell
tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó
a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*
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A Salgótarjáni Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Salgótarjáni SZC Fáy András Szakképző Iskolája és Kollégiuma
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.07.01-2021.06.30-ig szól.
A munkavégzés helye:
Nógrád megye, 3070 Bátonyterenye, Ózdi út 39.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3. § (1) bekezdés b), c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
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– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón.pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baranyi Zoltán főigazgató helyettes nyújt, a 06-70/197-6439-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Salgótarjáni Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (3100
Salgótarján, Rákóczi út 60.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
0144-1/2016, valamint a beosztás megnevezését: Salgótarjáni SZC Fáy András Szakképző Iskolája és Kollégiuma
tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– a kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Salgótarjáni SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Salgótarjáni SZC Fáy
András Szakképző Iskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői beosztására”. Az elektronikus formátumnak a
pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat.pdf formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú
és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó a jelen kiírás valamennyi
feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Salgótarjáni Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Salgótarjáni SZC Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakközépiskolája és Szakiskolája
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
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A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.07.01-2021.06.30-ig szól.
A munkavégzés helye:
Nógrád megye, 3100 Salgótarján, Acélgyári út 73.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3. § (1) bekezdés b), c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón.pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

1349

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 6. szám

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baranyi Zoltán főigazgató helyettes nyújt, a 06-70/197-6439-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Salgótarjáni Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (3100 Salgótarján,
Rákóczi út 60.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 0145-1/2016,
valamint a beosztás megnevezését: SSZC Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakközépiskolája és Szakiskolája
tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Salgótarjáni SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Salgótarjáni SZC Kanizsai
Dorottya Egészségügyi Szakközépiskolája és Szakiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”. Az elektronikus
formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat.pdf formátumban kell tartalmaznia.
A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó a jelen kiírás
valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Salgótarjáni Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Salgótarjáni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.07.01-2021.06.30-ig szól.
A munkavégzés helye:
Nógrád megye, 3100 Salgótarján, Zemlinszky Rezső út 4.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
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Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3. § (1) bekezdés b), c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón.pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baranyi Zoltán főigazgató helyettes nyújt, a 06-70/197-6439-es
telefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Salgótarjáni Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (3100 Salgótarján,
Rákóczi út 60.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 0142-1/2016,
valamint a beosztás megnevezését: SSZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája
tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón)
zárt borítékban kérjük megküldeni a Salgótarjáni SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Salgótarjáni
SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”. Az
elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat.pdf formátumban kell
tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó
a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Salgótarjáni Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Salgótarjáni SZC Mikszáth Kálmán Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.07.01-2021.06.30-ig szól.
A munkavégzés helye:
Nógrád megye, 2660 Balassagyarmat, Hétvezér út 26.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
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Pályázati feltételek:
– egyetem,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3. § (1) bekezdés b), c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón.pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baranyi Zoltán főigazgató helyettes nyújt, a 06-70/197-6439-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Salgótarjáni Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (3100 Salgótarján,
Rákóczi út 60.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 0147-1/2016,
valamint a beosztás megnevezését: Salgótarjáni SZC Mikszáth Kálmán Gimnáziuma, Szakközépiskolája és
Szakiskolája tagintézmény-vezető.
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A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Salgótarjáni SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Salgótarjáni SZC Mikszáth
Kálmán Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”. Az elektronikus
formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf. formátumban kell
tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó
a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Salgótarjáni Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Salgótarjáni SZC Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és informatikai Szakközépiskolája
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.07.01-2021.06.30-ig szól.
A munkavégzés helye:
Nógrád megye, 3100 Salgótarján, Rákóczi út 60.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
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– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3. § (1) bekezdés b), c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón.pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baranyi Zoltán főigazgató helyettes nyújt, a 06-70/1976-439-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Salgótarjáni Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (3100 Salgótarján,
Rákóczi út 60.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 0140-1/2016,
valamint a beosztás megnevezését: SSZC Stromfeld Aurél Gépipari,Építőipari és informatikai Szakközépiskolája
tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Salgótarjáni SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Salgótarjáni SZC Stromfeld
Aurél Gépipari, Építőipari és informatikai Szakközépiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”. Az elektronikus
formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat.pdf formátumban kell tartalmaznia.
A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó a jelen kiírás
valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Salgótarjáni Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Salgótarjáni SZC Szent-Györgyi Albert Gimnáziuma és Szakközépiskolája
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.07.01-2021.06.30-ig szól.
A munkavégzés helye:
Nógrád megye, 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 50.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
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– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3. § (1) bekezdés b), c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón.pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baranyi Zoltán főigazgató helyettes nyújt, a 06-70/1976-439-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Salgótarjáni Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (3100 Salgótarján,
Rákóczi út 60.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 0146-1/2016,
valamint a beosztás megnevezését: Salgótarjáni SZC Szent-Györgyi Albert Gimnáziuma és Szakközépiskolája
tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón)
zárt borítékban kérjük megküldeni a Salgótarjáni.SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Salgótarjáni SZC
Szent-Györgyi Albert Gimnáziuma és Szakközépiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”. Az elektronikus
formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat.pdf formátumban kell tartalmaznia.
A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó a jelen kiírás
valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*
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A Salgótarjáni Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Salgótarjáni SZC Szondi György Szakközépiskolája, Szakiskolája és Speciális Szakiskolája
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.07.01-2021.06.30-ig szól.
A munkavégzés helye:
Nógrád megye, 2660 Balassagyarmat, Régimalom út 2.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3. § (1) bekezdés b), c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
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– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón.pdf
formátumban),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével).
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baranyi Zoltán főigazgató helyettes nyújt, a 06-70/197-6439-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Salgótarjáni Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (3100 Salgótarján,
Rákóczi út 60.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 0139-1/2016,
valamint a beosztás megnevezését: SSZC Szondi György Szakközépiskolája,Szakiskolája és Speciális Szakiskolája
tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Salgótarjáni SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Salgótarjáni SZC Szondi
György Szakközépiskolája, Szakiskolája és Speciális Szakiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”. Az elektronikus
formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat.pdf formátumban kell tartalmaznia.
A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó a jelen kiírás
valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Salgótarjáni Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Salgótarjáni SZC Táncsics Mihály Szakközépiskolája
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
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A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.07.01-2021.06.30-ig szól.
A munkavégzés helye:
Nógrád megye, 3100 Salgótarján, Május 1. út 58.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3. § (1) bekezdés b), c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón.pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
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– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baranyi Zoltán főigazgató helyettes nyújt, a 06-70/1976-439-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Salgótarjáni Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (3100 Salgótarján,
Rákóczi út 60.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 0141-1/2016
valamint a beosztás megnevezését: Salgótarjáni SZC Táncsics Mihály Szakközépiskolája tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Salgótarjáni SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Salgótarjáni SZC Táncsics
Mihály Szakközépiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”. Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve
annak részeként benyújtott dokumentumokat.pdf formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus
alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára
kötelezőnek fogadja el.
***
SOPRONI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
A Soproni Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
aSoproni SZC Berg Gusztáv Szakiskolája
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2016. 07. 01 - 2021. 06.30-ig szól.
A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9330 Kapuvár, Berg Gusztáv utca 2.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
– büntetlen előélet, cselekvőképesség
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3. § (1) bekezdés b), c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével)
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszonylétesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón.pdf.
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 7.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Králik Tibor főigazgató nyújt, a 20/957-1587-es
telefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Soproni Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (9400 Sopron,
Virágoskert utca 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: S.Sz.C
60-1/2016, valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.kozigallas.gov.hu honlapon
– www.soproniszc.hu.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Soproni Szakképzési Centrum címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Soproni SZC
Berg Gusztáv Szakiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat.pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.soproniszc.hu honlapon szerezhet.
*

A Soproni Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Soproni SZC Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskolája
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2016. 07. 01 - 2021. 06.30-ig szól.
A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9400 Sopron, Teleki Pál út 26.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
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Pályázati feltételek:
– egyetem,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
– büntetlen előélet, cselekvőképesség
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3. § (1) bekezdés b), c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével)
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón.pdf.
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 7.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Králik Tibor főigazgató nyújt, a 20/957-1587-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Soproni Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (9400 Sopron,
Virágoskert utca 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: S.Sz.C
60-2/2016, valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.kozigallas.gov.hu honlapon
– www.soproniszc.hu.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Soproni Szakképzési Centrum címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Soproni SZC
Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat.pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.soproniszc.hu honlapon szerezhet.
*

A Soproni Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Soproni SZC Handler Nándor Szakképző Iskolája
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2016. 07. 01 - 2021. 06.30-ig szól.
A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9400 Sopron, Halász utca 9-15.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
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– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
– büntetlen előélet, cselekvőképesség
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3. § (1) bekezdés b), c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével)
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón.pdf.
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 7.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Králik Tibor főigazgató nyújt, a 20/957-1587-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Soproni Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (9400 Sopron,
Virágoskert utca 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: S.Sz.C
60-3/2016, valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.kozigallas.gov.hu honlapon
– www.soproniszc.hu.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Soproni Szakképzési Centrum címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Soproni SZC
Handler Nándor Szakképző Iskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat.pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.soproniszc.hu honlapon szerezhet.
*
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A Soproni Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Soproni SZC Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskolája és Kollégiuma
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2016. 07. 01 - 2021. 06.30-ig szól.
A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9400 Sopron, Ferenczy János utca 1-3.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3. § (1) bekezdés b), c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével)
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
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– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– A tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón.pdf.
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 7.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Králik Tibor főigazgató nyújt, a 20/957-1587-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Soproni Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (9400 Sopron,
Virágoskert utca 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: S.Sz.C
60-4/2016, valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.kozigallas.gov.hu honlapon
– www.soproniszc.hu.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Soproni Szakképzési Centrum címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Soproni SZC
Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat.pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.soproniszc.hu honlapon szerezhet.
*

A Soproni Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Soproni SZC Porpáczy Aladár Középiskolája, Kollégiuma és Általános Művelődési Központja
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
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A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2016. 07. 01 - 2021. 06.30-ig szól.
A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9435 Sarród, Kossuth Lajos utca 58.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– egyetem,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3. § (1) bekezdés b), c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével)
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón.pdf.
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
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– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 7.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Králik Tibor főigazgató nyújt, a 20/957-1587-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Soproni Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (9400 Sopron,
Virágoskert utca 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: S.Sz.C
60-5/2016, valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.kozigallas.gov.hu honlapon
– www.soproniszc.hu.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Soproni Szakképzési Centrum címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Soproni SZC
Porpáczy Aladár Középiskolája, Kollégiuma és Általános Művelődési Központja tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat.pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.soproniszc.hu honlapon szerezhet.
*

A Soproni Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Soproni SZC Vas- és Villamosipari Szakképző Iskolája és Gimnáziuma
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2016. 07. 01 - 2021. 06.30-ig szól.
A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9400 Sopron, Ferenczy János utca 7.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3. § (1) bekezdés b), c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével)
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón.pdf.
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
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A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 7.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Králik Tibor főigazgató nyújt, a 20/957-1587-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Soproni Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (9400 Sopron,
Virágoskert utca 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: S.Sz.C
60-6/2016, valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.kozigallas.gov.hu honlapon
– www.soproniszc.hu.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Soproni Szakképzési Centrum címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Soproni SZC
Vas- és Villamosipari Szakképző Iskolája és Gimnáziuma tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat.pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.soproniszc.hu honlapon szerezhet.
***

SZEGEDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
A Szegedi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Szegedi SZC Gábor Dénes Műszaki és Környezetvédelmi Középiskolája és Szakiskolája
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.].
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.
A munkavégzés helye:
6724 Szeged Mars tér 14.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
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Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3. § (1) bekezdés b), c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón.pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 29.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Erdélyi Margit nyújt, 06-62/554-561-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Szegedi Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével
(6725 Szeged, Kálvária sgt. 84-86.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámot: SZSZC/9-81-1-2016, valamint a beosztás megnevezését: Szegedi SZC Gábor Dénes Műszaki
és Környezetvédelmi Középiskolája és Szakiskolája tagintézmény-vezető.
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Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– www.kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Szegedi SZC címére.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat.pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Szegedi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Szegedi SZC Csonka János Szakképző Iskolája
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.].
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.
A munkavégzés helye:
6726 Szeged, Temesvári körút 38.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
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– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3. § (1) bekezdés b), c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón.pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 29.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Erdélyi Margit nyújt, 06-62/554-561-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Szegedi Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével (6725
Szeged, Kálvária sgt. 84-86.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot:
SZSZC/9-82-1-2016, valamint a beosztás megnevezését: Szegedi SZC Csonka János Szakképző Iskolája
tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– www.kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Szegedi SZC címére.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat.pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*
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A Szegedi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Szegedi SZC Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskolája
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.].
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.
A munkavégzés helye:
6720 Szeged, Stefánia 14.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3. § (1) bekezdés b), c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
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– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón.pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 29.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Erdélyi Margit nyújt, 06-62/554-561-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Szegedi Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével (6725
Szeged, Kálvária sgt. 84-86.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot:
SZSZC/9-83-1/2016, valamint a beosztás megnevezését: Szegedi SZC Kőrösy József Gazdasági Szakképző
Iskolája tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– www.kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Szegedi SZC címére.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat.pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Szegedi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Szegedi SZC Vasvári Pál Szakképző Iskolája
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.].
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
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A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.
A munkavégzés helye:
6722 Szeged, Gutenberg utca 11.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3. § (1) bekezdés b), c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón.pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
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A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 29.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Erdélyi Margit nyújt, 06-62/554-561-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Szegedi Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével (6725
Szeged, Kálvária sgt. 84-86.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot:
SZSZC/9-84-1/2016, valamint a beosztás megnevezését: Szegedi SZC Vasvári Pál Szakképző Iskolája
tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– www.kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Szegedi SZC címére.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat.pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Szegedi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
aSzegedi SZC Krúdy Gyula Szakképző Iskolája
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.].
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.
A munkavégzés helye:
6723 Szeged, József Attila sugárút 122-126.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
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Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3. § (1) bekezdés b), c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón.pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 29.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Erdélyi Margit nyújt, 06-62/554-561-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Kizárólag postai úton, a pályázatnak a Szegedi Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével (6725
Szeged, Kálvária sgt. 84-86.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot:
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SZSZC/9-85-1/2016, valamint a beosztás megnevezését: Szegedi SZC Krúdy Gyula Szakképző Iskolája
tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– www.kozigallas.gov.hu honlaponhelyben szokásos módon.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Szegedi SZC címére.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat.pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Szegedi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Szegedi SZC Móravárosi Ipari Szakképző és Általános Iskolája
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.].
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.
A munkavégzés helye:
6725 Szeged, Kálvária sugárút 84-86.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
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– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3. § (1) bekezdés b), c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón.pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 29.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Erdélyi Margit nyújt, 06-62/554-561-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Szegedi Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével (6725
Szeged, Kálvária sgt. 84-86.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot:
SZSZC/9-86-1/2016, valamint a beosztás megnevezését: Szegedi SZC Móravárosi Ipari Szakképző és Általános
Iskolája tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– www.kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Szegedi SZC címére.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat.pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Szegedi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Szegedi SZC József Attila Általános Iskolája és Szakiskolája
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.].
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.
A munkavégzés helye:
6723 Szeged, Gyík utca 3.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3. § (1) bekezdés b), c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón.pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 29.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Erdélyi Margit nyújt, 06-62/554-561-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
–
kizárólag postai úton, a pályázatnak a Szegedi Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével
(6725 Szeged, Kálvária sgt. 84-86.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot:
SZSZC/9-87-1/2016, valamint a beosztás megnevezését: Szegedi SZC József Attila Általános Iskolája és Szakiskolája
tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– www.kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Szegedi SZC címére.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat.pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

1384

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 6. szám

A Szegedi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Szegedi SZC Déri Miksa Szakképző Iskolája
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.].
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.
A munkavégzés helye:
6724 Szeged, Kálvária tér 7.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3. § (1) bekezdés b), c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
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– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón.pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 29.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Erdélyi Margit nyújt, 06-62/554-561-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Szegedi Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével (6725
Szeged, Kálvária sgt. 84-86.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot:
SZSZC/9-88-1/2016, valamint a beosztás megnevezését: Szegedi SZC Déri Miksa Szakképző Iskolája
tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– www.kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Szegedi SZC címére.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat.pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Szegedi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Szegedi SZC Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskolája
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.].
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
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A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.
A munkavégzés helye:
6720 Szeged, Horváth Mihály u. 2-6.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói
megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3. § (1) bekezdés b), c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón.pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
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A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. 03. hó 29. nap
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Erdélyi Margit nyújt, 06-62/554-561-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Szegedi Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével (6725
Szeged, Kálvária sgt. 84-86.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot:
SZSZC/9-89-1/2016, valamint a beosztás megnevezését: Szegedi SZC Vedres István Szolgáltatási Szakképző
Iskolája tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– www.kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Szegedi SZC címére.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat.pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Szegedi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Szegedi SZC Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.].
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.
A munkavégzés helye:
6724 Szeged, Kodály tér 1.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
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Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3. § (1) bekezdés b), c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón.pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 29.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Erdélyi Margit nyújt, 06-62/554-561-es telefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja:
Kizárólag postai úton, a pályázatnak a Szegedi Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével (6725
Szeged, Kálvária sgt. 84-86.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot:
SZSZC/9-90-1/2016, valamint a beosztás megnevezését: Szegedi SZC Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája
tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– www.kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Szegedi SZC címére.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat.pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
***

SZÉKESFEHÉRVÁRI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
A Székesfehérvári Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Székesfehérvári SZC Árpád Szakképző Iskolája és Kollégiuma
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.].
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01.-2021.07.01.
A munkavégzés helye:
Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 88-90.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
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Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3. § (1) bekezdés b), c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón. pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016.03.31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Némethné Erki Tímea nyújt, a +36 70/198-0180-as
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Székesfehérvári Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével
(8000 Székesfehérvár, Budai út 45.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámot: SZFSZC/072/143-1/2016., valamint a beosztás megnevezését: Székesfehérvári SZC Árpád
Szakképző Iskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– www.kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Székesfehérvári Szakképzési Centrum címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT –
Székesfehérvári SZC Árpád Szakképző Iskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat. pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Székesfehérvári Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Székesfehérvári SZC Bugát Pál Középiskolája
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.].
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01.-2021.07.01.
A munkavégzés helye:
Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Gyümölcs utca 15.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
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– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3. § (1) bekezdés b), c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón. pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016.03.31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Némethné Erki Tímea nyújt, a +36 70/1980180-as
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Székesfehérvári Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével
(8000 Székesfehérvár, Budai út 45.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámot: SZFSZC/072/143-3/2016., valamint a beosztás megnevezését: Székesfehérvári SZC Bugát Pál
Középiskolája tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– www.kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Székesfehérvári Szakképzési Centrum címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT –
Székesfehérvári SZC Bugát Pál Középiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat. pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*
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A Székesfehérvári Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Székesfehérvári SZC Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.].
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01.-2021.07.01.
A munkavégzés helye:
Fejér megye,8000 Székesfehérvár Károly János utca 32.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3. § (1) bekezdés b), c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón.pdf
formátumban),
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– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016.03.31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Némethné Erki Tímea nyújt, a +36 70/198-0180-as
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Székesfehérvári Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével
(8000 Székesfehérvár, Budai út 45.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámot: SZFSZC/072/143-6/2016., valamint a beosztás megnevezését: Székesfehérvári SZC Deák Ferenc
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– www.kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Székesfehérvári Szakképzési Centrum címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT
– Székesfehérvári SZC Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája tagintézmény-vezetői
beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat. pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Székesfehérvári Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a
Székesfehérvári SZC Hunyadi Mátyás Középiskolája
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.].
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
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A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01.-2021.07.01.
A munkavégzés helye:
Fejér megye,8000 Székesfehérvár Várkörút 35.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3. § (1) bekezdés b), c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón. pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
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A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016.03.31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Némethné Erki Tímea nyújt, a +36 70/1980180-as
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Kizárólag postai úton, a pályázatnak a Székesfehérvári Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével
(8000 Székesfehérvár, Budai út 45.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámot: SZFSZC/072/143-4/2016., valamint a beosztás megnevezését:Székesfehérvári SZC Hunyadi Mátyás
Középiskolája tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– www.kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Székesfehérvári Szakképzési Centrum címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT –
Székesfehérvári SZC Hunyadi Mátyás Középiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat. pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Székesfehérvári Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Székesfehérvári SZC I. István Középiskolája
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.].
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01.-2021.07.01.
A munkavégzés helye:
Fejér megye,8000 Székesfehérvár, Várkörút 31
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
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Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3. § (1) bekezdés b), c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón. pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016.03.31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Némethné Erki Tímea nyújt, a +36 70/198-0180-as
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Kizárólag postai úton, a pályázatnak a Székesfehérvári Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével
(8000 Székesfehérvár, Budai út 45.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámot: SZFSZC/072/143-2/2016., valamint a beosztás megnevezését: Székesfehérvári SZC I. István
Középiskolája tagintézmény-vezető.
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Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– www.kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Székesfehérvári Szakképzési Centrum címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT –
Székesfehérvári SZC I. István Középiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat. pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

ASzékesfehérvári Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Székesfehérvári SZC Jáky József Középiskolája
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.].
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01.-2021.07.01.
A munkavégzés helye:
Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Deák Ferenc utca 11.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
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– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3. § (1) bekezdés b), c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón. pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016.03.31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Némethné Erki Tímea nyújt, a +36 70/1980180-as
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Székesfehérvári Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével
(8000 Székesfehérvár, Budai út 45.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámot: SZFSZC/072/143-5/2016., valamint a beosztás megnevezését: Székesfehérvári SZC Jáky József
Középiskolája tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– www.kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Székesfehérvári Szakképzési Centrum címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT –
Székesfehérvári SZC Jáky József Középiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat.pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Székesfehérvári Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Székesfehérvári SZC Perczel Mór Szakképző Iskolája és Kollégiuma
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.].
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01.-2021.07.01.
A munkavégzés helye:
Fejér megye, 8060 Mór, Dózsa György utca 2.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3. § (1) bekezdés b), c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón. pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016.03.31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Némethné Erki Tímea nyújt, a +36 70/1980180-as
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Székesfehérvári Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével
(8000 Székesfehérvár, Budai út 45.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámot: SZFSZC/072/143-7/2016., valamint a beosztás megnevezését: Székesfehérvári SZC Perczel Mór
Szakképző Iskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– www.kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Székesfehérvári Szakképzési Centrum címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT –
Székesfehérvári SZC Perczel Mór Szakképző Iskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat. pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*
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A Székesfehérvári Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
aSzékesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Szakközépiskolája
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.].
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01.-2021.07.01.
A munkavégzés helye:
Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Budai út 45.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3. § (1) bekezdés b), c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
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– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón. pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016.03.31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Némethné Erki Tímea nyújt, a +36 70/198-0180-as
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Székesfehérvári Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével
(8000 Székesfehérvár, Budai út 45.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámot: SZFSZC/072/143-8/2016., valamint a beosztás megnevezését: Székesfehérvári SZC Széchenyi
István Műszaki Szakközépiskolája tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– www.kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Székesfehérvári Szakképzési Centrum címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT –
Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Szakközépiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat. pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Székesfehérvári Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Székesfehérvári SZC Váci Mihály Ipari Szakképző Iskolája és Kollégiuma
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.].
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
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A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01.-2021.07.01.
A munkavégzés helye:
Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Berényi út 105.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3. § (1) bekezdés b), c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón. pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
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A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016.03.31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Némethné Erki Tímea nyújt, a +36 70/198-0180-as
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Kizárólag postai úton, a pályázatnak a Székesfehérvári Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével
(8000 Székesfehérvár, Budai út 45.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámot: SZFSZC/072/143-9/2016., valamint a beosztás megnevezését: Székesfehérvári SZC Váci Mihály
Ipari Szakképző Iskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– www.kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Székesfehérvári Szakképzési Centrum címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT –
Székesfehérvári SZC Váci Mihály Ipari Szakképző Iskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat. pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

Székesfehérvári Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Székesfehérvári SZC Vörösmarty Mihály Ipari Szakképző Iskolája
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.].
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01.-2021.07.01.
A munkavégzés helye:
Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Balatoni út 143.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3. § (1) bekezdés b), c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón, pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016.03.31.
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A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Némethné Erki Tímea
telefonszámon.

nyújt, a +36 70/198-0180-as

A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Székesfehérvári Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével
(8000 Székesfehérvár, Budai út 45.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámot: SZFSZC/072/143-10/2016., valamint a beosztás megnevezését: Székesfehérvári SZC
Vörösmarty Mihály Ipari Szakképző Iskolája tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– www.kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Székesfehérvári Szakképzési Centrum címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT –
Székesfehérvári SZC Vörösmarty Mihály Ipari Szakképző Iskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat. pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
***

SZEKSZÁRDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
A Szekszárdi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Szekszárdi SZC Apáczai Csere János Szakközépiskolája és Kollégiuma
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.].
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.
A munkavégzés helye:
7200 Dombóvár, Arany János tér 21.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és

1408

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 6. szám

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3. § (1) bekezdés b), c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón.pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 7.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kocsis Csaba szakmai főigazgató-helyettes nyújt,
74/529-333-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Kizárólag postai úton, a pályázatnak a Szekszárdi Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével (7100
Szekszárd, Széchenyi utca 2-14.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot:
SzekszárdSZC/7/2016, valamint a beosztás megnevezését: Szekszárdi SZC Apáczai Csere János Szakközépiskolája és
Kollégiuma tagintézmény-vezető.
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Pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– www.kozigallas.gov.hu,
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Szekszárdi Szakképzési Centrum címére (7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-14.). A
borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Szekszárdi SZC Apáczai Csere János Szakközépiskolája és Kollégiuma tagintézményvezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat.pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Szekszárdi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Szekszárdi SZC Bezerédj István Szakképző Iskolája
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.].
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.
A munkavégzés helye:
7100 Szekszárd, Szent László utca 8-12.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
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– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3. § (1) bekezdés b), c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón.pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 7.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kocsis Csaba szakmai főigazgató-helyettes nyújt, 74/529-333
as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Szekszárdi Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével
(7100 Szekszárd, Széchenyi utca 2-14.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámot: SzekszárdSZC/8/2016, valamint a beosztás megnevezését: Szekszárdi SZC Bezerédj István
Szakképző Iskolája tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– www.kozigallas.gov.hu,
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Szekszárdi Szakképzési Centrum címére (7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-14.). A
borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Szekszárdi SZC Bezerédj István Szakképző Iskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.

1411

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 6. szám

Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat.pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Szekszárdi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Szekszárdi SZC Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskolája és Kollégiuma
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.].
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.
A munkavégzés helye:
7100 Szekszárd, Szent-Györgyi Albert utca 8-10.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3. § (1) bekezdés b), c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón.pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 7.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kocsis Csaba szakmai főigazgató-helyettes nyújt, 74/529-333
as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Kizárólag postai úton, a pályázatnak a Szekszárdi Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével (7100
Szekszárd, Széchenyi utca 2-14.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot:
SzekszárdSZC/9/2016, valamint a beosztás megnevezését: Szekszárdi SZC Egészségügyi és Szociális Szakképző
Iskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– www.kozigallas.gov.hu,
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Szekszárdi Szakképzési Centrum címére (7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-14.).
A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Szekszárdi SZC Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskolája és Kollégiuma
tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat.pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*
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A Szekszárdi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Szekszárdi SZC Esterházy Miklós Szakképző Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.].
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.
A munkavégzés helye:
7200 Dombóvár, Pannónia út 21.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3. § (1) bekezdés b), c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
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– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón.pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 7.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kocsis Csaba szakmai főigazgató-helyettes nyújt
a 74/529-333-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Szekszárdi Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével
(7100 Szekszárd, Széchenyi utca 2-14.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámot: SzekszárdSZC/14/2016, valamint a beosztás megnevezését: Szekszárdi SZC Esterházy Miklós
Szakképző Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– www.kozigallas.gov.hu
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Szekszárdi Szakképzési Centrum címére (7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-14.).
A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Szekszárdi SZC Esterházy Miklós Szakképző Iskolája, Speciális Szakiskolája és
Kollégiuma tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat.pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Szekszárdi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Szekszárdi SZC I. István Szakképző Iskolája
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.].
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
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A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.
A munkavégzés helye:
7030 Paks, Iskola utca 7.
1100
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3. § (1) bekezdés b), c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón.pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjától tölthető be.
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A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 7.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kocsis Csaba szakmai főigazgató-helyettes nyújt
a 74/529-333-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Kizárólag postai úton, a pályázatnak a Szekszárdi Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével (7100
Szekszárd, Széchenyi utca 2-14.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot:
SzekszárdiSzC/10/2016, valamint a beosztás megnevezését: Szekszárdi SZC I. István Szakképző Iskolája
tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– www.kozigallas.gov.hu,
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Szekszárdi Szakképzési Centrum címére (7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-14.).
A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Szekszárdi SZC I. István Szakképző Iskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat.pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Szekszárdi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Szekszárdi SZC Magyar László Szakképző Iskolája
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.].
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.
A munkavégzés helye:
7020 Dunaföldvár, Templom utca 9.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
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Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3. § (1) bekezdés b), c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón.pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 7.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kocsis Csaba szakmai főigazgató-helyettes nyújt
a 74/529-333-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Szekszárdi Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével
(7100 Szekszárd, Széchenyi utca 2-14.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámot: SzekszárdiSZC/6/2016, valamint a beosztás megnevezését: Szekszárdi SZC Magyar László
Szakképző Iskolája tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– www.kozigallas.gov.hu,
– helyben szokásos módon

1418

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 6. szám

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Szekszárdi Szakképzési Centrum címére (7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-14.).
A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Szekszárdi SZC Magyar László Szakképző Iskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat.pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Szekszárdi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Szekszárdi SZC Perczel Mór Szakképző Iskolája és Kollégiuma
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.].
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.
A munkavégzés helye:
7150 Bonyhád, Széchenyi tér 18.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3. § (1) bekezdés b), c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón.pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 7.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kocsis Csaba szakmai főigazgató-helyettes nyújt
a 74/529-333-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Szekszárdi Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével
(7100 Szekszárd, Széchenyi utca 2-14.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámot: SzekszárdSZC/12/2016, valamint a beosztás megnevezését: Szekszárdi SZC Perczel Mór
Szakképző Iskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– www.kozigallas.gov.hu
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Szekszárdi Szakképzési Centrum címére (7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-14.).
A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Szekszárdi SZC Perczel Mór Szakképző Iskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői
beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat.pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*
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A Szekszárdi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
aSzekszárdi SZC Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.].
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.
A munkavégzés helye:
7100 Szekszárd, Széchenyi utca 2-14.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3. § (1) bekezdés b), c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
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– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón.pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 7.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kocsis Csaba szakmai főigazgató-helyettes nyújt
a 74/529-333-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Szekszárdi Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével
(7100 Szekszárd, Széchenyi utca 2-14.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámot: SzekszárdSZC/15/2016, valamint a beosztás megnevezését: Szekszárdi SZC Szent László
Szakképző Iskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– www.kozigallas.gov.hu
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Szekszárdi Szakképzési Centrum címére (7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-14.).
A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Szekszárdi SZC Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői
beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat.pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Szekszárdi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Szekszárdi SZC Vályi Péter Szakképző Iskolája és Kollégiuma
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.].
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A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.
A munkavégzés helye:
7090 Tamási, Deák Ferenc utca 6-8.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3. § (1) bekezdés b), c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón.pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
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– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 7.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kocsis Csaba szakmai főigazgató-helyettes nyújt
a 74/529-333-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Kizárólag postai úton, a pályázatnak a Szekszárdi Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével (7100
Szekszárd, Széchenyi utca 2-14.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot:
SzekszárdSZC/11/2016, valamint a beosztás megnevezését: Szekszárdi SZC Vályi Péter Szakképző Iskolája és
Kollégiuma tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– www.kozigallas.gov.hu
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Szekszárdi Szakképzési Centrum címére (7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-14.).
A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Szekszárdi SZC Vályi Péter Szakképző Iskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői
beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat.pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Szekszárdi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Szekszárdi SZC Vendéglátó Szakképző Iskolája tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának
ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.].
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.
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A munkavégzés helye:
7100 Szekszárd, Hunyadi utca 7.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3. § (1) bekezdés b), c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón.pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjától tölthető be.
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A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 7.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kocsis Csaba szakmai főigazgató-helyettes nyújt
a 74/529-333-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Kizárólag postai úton, a pályázatnak a Szekszárdi Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével (7100
Szekszárd, Széchenyi utca 2-14.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot:
SzekszárdSZC/13/2016, valamint a beosztás megnevezését: Szekszárdi SZC Vendéglátó Szakképző Iskolája
tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– www.kozigallas.gov.hu,
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Szekszárdi Szakképzési Centrum címére (7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-14.).
A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Szekszárdi SZC Vendéglátó Szakképző Iskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat.pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
***

SZERENCSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
A Szerencsi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Szerencsi Szakképzési Centrum Aba Sámuel Szakiskolája
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.].
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3860 Encs, Rákóczi Ferenc út 59.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a
munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működtetésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
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Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem,
– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges - a 3. mellékletben
felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus - munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói
megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi 3. §
CLII. törvény (1) bekezdés b), c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolása,
hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 2016.
06. 10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Alvári Ferenc nyújt a 06-21-345-7050-es telefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Szerencsi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (3900 Szerencs,
Rákóczi Ferenc út 125.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
SZSZC/203-1/H/2016, valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
*

A Szerencsi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Szerencsi Szakképzési Centrum Brassai Sámuel Szakképző Iskolája
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.].
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3580 Tiszaújváros, Rózsa út 10.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem,
– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges - a 3. mellékletben
felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus - munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói
megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3. § (1) bekezdés b), c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
A pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 2016. 06.
10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón pdf
formátumban),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolása,
hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével).
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Alvári Ferenc nyújt, a 06-21-345-7050-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Szerencsi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (3900 Szerencs,
Rákóczi Ferenc út 125.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
SZSZC/203-3/H/2016, valamint a munkakör megnevezését: tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
*

A Szerencsi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, Szakiskolája
és Kollégiuma tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.].
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.-ig szól.
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A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri út 5.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem,
– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67: § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges - a 3. mellékletben
felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus - munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói
megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3. § (1) bekezdés b), c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
A pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 2016. 06.
10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón pdf.
formátumban),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolása,
hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével).
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
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A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Alvári Ferenc nyújt, a 06-21-345-7050 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Szerencsi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (3900 Szerencs,
Rákóczi Ferenc út 125.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
SZSZC/203-4/H/2016, valamint a munkakör megnevezését: tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
*

A Szerencsi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Szerencsi Szakképzési Centrum Tokaji Ferenc Gimnáziuma és Szakközépiskolája
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.].
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3910 Tokaj, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 18-20.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem,
– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67: § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges - a 3. mellékletben
felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus - munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói
megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
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– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3. § (1) bekezdés b), c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 2016.
06. 10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón pdf
formátumban),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolása,
hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével).
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Alvári Ferenc nyújt a 06-21-345-7050-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Szerencsi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (3900 Szerencs,
Rákóczi Ferenc út 125.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
SZSZC/203-5/H/2016, valamint a munkakör megnevezését: tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
*

A Szerencsi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Szerencsi Szakképzési Centrum Műszaki és Szolgáltatási Szakképző Iskolája
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.].
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
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A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3900 Szerencs, Ondi út 8.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem,
– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges - a 3. mellékletben
felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus - munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói
megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi 3. §
CLII. törvény (1) bekezdés b), c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolása,
hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 2016.
06. 10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

1433

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 6. szám

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Alvári Ferenc nyújt a 06-21-345-7050-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Szerencsi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (3900 Szerencs,
Rákóczi Ferenc út 125.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
SZSZC/203-2/H/2016, valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
***

SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
A Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Baross Gábor Gépipari, Közlekedési Szakképző Iskolájába (
5000 Szolnok, Bán utca 9., azonosító szám: SZ-02/562/2016 KJT 182951)
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.].
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

1434

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 6. szám

– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3. § (1) bekezdés b), c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón.pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. 04. hó 15. nap
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hicsó György főigazgató nyújt az 56/425-844-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Kizárólag postai úton, a pályázatnak a Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével.
(5000 Szolnok, Baross utca 37/A.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot
valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni. Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott
dokumentumokat.pdf formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással
mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*
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A Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
az Építészeti és Faipari Szakképző Iskolájába
(5000 Szolnok, Petőfi út 1., azonosító szám: SZ-02/563/2016 KJT 183050)
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.].
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3. § (1) bekezdés b), c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón.pdf
formátumban),
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– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. 04. hó 15. nap
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hicsó György főigazgató nyújt az 56/425-844-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Kizárólag postai úton, a pályázatnak a Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével.
(5000 Szolnok, Baross utca 37/A.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot
valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni . Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott
dokumentumokat.pdf formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással
mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Jendrassik György Gépipari Szakközépiskolájába
(5000 Szolnok, Baross utca 37., azonosító szám: SZ-02/564/2016 KJT 183068)
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.].
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
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Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3. § (1) bekezdés b), c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón.pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. 04. hó 15. nap
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hicsó György főigazgató nyújt az 56/425-844-es
telefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja:
Kizárólag postai úton, a pályázatnak a Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével.
(5000 Szolnok, Baross utca 37/A.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot
valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni . Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott
dokumentumokat.pdf formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással
mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Klapka György Szakközépiskolája és Szakiskolájába
(5100 Jászberény, Hatvani út 2., azonosító szám: SZ-02/565/2016 KJT 183071)
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.].
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
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– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3. § (1) bekezdés b), c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón.pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. 04. hó 15. nap
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hicsó György főigazgató nyújt az 56/425-844-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Kizárólag postai úton, a pályázatnak a Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével.
(5000 Szolnok, Baross utca 37/A.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot
valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni . Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott
dokumentumokat.pdf formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással
mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*
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A Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Pálfy-Vízügyi Szakközépiskolájába
(5000 Szolnok, Tiszaparti sétány 2-3., azonosító szám: SZ-02/566/2016 KJT 183074)
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.].
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3. § (1) bekezdés b), c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
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– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón.pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. 04. hó 15. nap
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hicsó György főigazgató nyújt az 56/425-844-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Kizárólag postai úton, a pályázatnak a Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével.
(5000 Szolnok, Baross utca 37/A.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot
valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni. Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott
dokumentumokat.pdf formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással
mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Rózsa Imre Középiskolája és Kollégiumába
(5052 Újszász, Dózsa György út 23., azonosító szám: SZ-02/567/2016 KJT 183078)
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.].
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3. § (1) bekezdés b), c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón.pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. 04. hó 15. nap
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hicsó György főigazgató nyújt az 56/425-844-es
telefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja:
Kizárólag postai úton, a pályázatnak a Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével.
(5000 Szolnok, Baross utca 37/A.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot
valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni. Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott
dokumentumokat.pdf formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással
mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
***

SZOLNOKI SZOLGÁLTATÁSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
A Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum
Damjanich János Szakképző Iskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.07.01-2021.06.30-ig szól.
A munkavégzés helye:
Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5435 Martfű, Gesztenye sor 15.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
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– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3. § (1) bekezdés b), c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón.pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kalmár Andrea főigazgató nyújt, a 56/800-100-as
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (5000
Szolnok, Béla király utca 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
SZC/H-48/2016., valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.kozigallas.gov.hu,
– helyben szokásos módon
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT
– Szolnoki Szolgáltatási SZC Damjanich János Szakképző Iskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma tagintézmény-vezetői
beosztására”. Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat.pdf
formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell
egyeznie. A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szoszolg.hu honlapon szerezhet.
*

A Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.07.01-2021.06.30-ig szól.
A munkavégzés helye:
Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Károly Róbert utca 2.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
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– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3. § (1) bekezdés b), c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón.pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kalmár Andrea főigazgató nyújt a 56/800-100-as
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (5000
Szolnok, Béla király utca 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
SZC/H-45/2016., valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.kozigallas.gov.hu
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT
– Szolnoki Szolgáltatási SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat.pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szoszolg.hu honlapon szerezhet.
*
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A Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum
Ruhaipari Szakközép- és Szakiskolája tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.07.01.-2021.06.30-ig szól.
A munkavégzés helye:
Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Áchim András utca 12-14.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3. § (1) bekezdés b), c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
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– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón.pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kalmár Andrea főigazgató nyújt, a 56/800-100-as
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (5000
Szolnok, Béla király utca 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
SZC/H-44/2016, valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.kozigallas.gov.hu
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT –
Szolnoki Szolgáltatási SZC Ruhaipari Szakközép- és Szakiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”. Az elektronikus
formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat.pdf formátumban kell tartalmaznia.
A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó a jelen kiírás
valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szoszolg.hu honlapon szerezhet.
*

A Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum
Sipos Orbán Szakiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
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A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.07.01-2021.06.30-ig szól.
A munkavégzés helye:
Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Gyermekváros utca 1.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3. § (1) bekezdés b), c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón.pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
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A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kalmár Andrea főigazgató nyújt, a 56/800-100-as
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (5000
Szolnok, Béla király utca 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
SZC/H-47/2016., valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.kozigallas.gov.hu
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT
– Szolnoki Szolgáltatási SZC Sipos Orbán Szakiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői beosztására”. Az
elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat.pdf formátumban kell
tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó
a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szoszolg.hu honlapon szerezhet.
*

A Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum
Vásárhelyi Pál Közgazdasági, Egészségügyi és Idegenforgalmi Két Tanítási Nyelvű Szakképző Iskolája
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.07.01-2021.06.30-ig szól.
A munkavégzés helye:
Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Baross utca 43.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3. § (1) bekezdés b), c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón.pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kalmár Andrea főigazgató nyújt a 56/800-100-as
telefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (5000
Szolnok, Béla király utca 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
SZC/H-46/2016., valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.kozigallas.gov.hu,
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT
– Szolnoki Szolgáltatási SZC Vásárhelyi Pál Közgazdasági, Egészségügyi és Idegenforgalmi Két Tanítási Nyelvű
Szakképző Iskolája tagintézmény-vezetői beosztására”. Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak
részeként benyújtott dokumentumokat.pdf formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus
alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára
kötelezőnek fogadja el.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szoszolg.hu honlapon szerezhet.
***

SZOMBATHELYI SZOLGÁLTATÁSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
A Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Szombathelyi Szolgáltatási SZC Barabás György Műszaki Szakközépiskolája és Szakiskolája  
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 év, 2016.07.01-2021.07.01.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Vas megye, 9600 Sárvár, Kisfaludy Sándor utca 2/A.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
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Pályázati feltételek:
– egyetem, az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges
felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában pedagógus munkakör betöltésére jogosító
mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– pedagógus munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeretek,
– vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón.pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével).
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 7.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rettegi Attila nyújt, a +36-30-901-1514 -es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum címére történő megküldésével
(9700 Szombathely, Nagykar utca 1-3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 121/30-1/2016., valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.kozigallas.gov.hu
– a Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum honlapján: www.szoszszc.hu - 2016. március 7.

1454

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 6. szám

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón)
zárt borítékban kérjük megküldeni a Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum címére. A borítékra
írják rá „PÁLYÁZAT – Szombathelyi Szolgáltatási SZC Barabás György Műszaki Szakközépiskolája és Szakiskolája
tagintézmény-vezetői beosztására”. Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott
dokumentumokat.pdf formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással
mindenben meg kell egyeznie. A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szoszszc.hu honlapon szerezhet.
*

A Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Szombathelyi Szolgáltatási SZC Béri Balogh Ádám Szakközépiskolája és Szakiskolája
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.07.01.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Vas megye, 9800 Vasvár, Járdányi professzor utca 13.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges
felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában pedagógus munkakör betöltésére jogosító
mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– pedagógus munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeretek,
– vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
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– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón.pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével).
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 7.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rettegi Attila nyújt a +36-30-901-1514-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum címére történő megküldésével
(9700 Szombathely, Nagykar utca 1-3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 121/30-5/2016., valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.kozigallas.gov.hu,
– a Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum honlapján: www.szoszszc.hu - 2016. március 7.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón)
zárt borítékban kérjük megküldeni a Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum címére. A borítékra
írják rá „PÁLYÁZAT – Szombathelyi Szolgáltatási SZC Béri Balogh Ádám Szakközépiskolája és Szakiskolája
tagintézmény-vezetői beosztására”. Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott
dokumentumokat.pdf formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással
mindenben meg kell egyeznie. A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szoszszc.hu honlapon szerezhet.
*

A Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Szombathelyi Szolgáltatási SZC Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolája  
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
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A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.07.01.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Vas megye, 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges
felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában pedagógus munkakör betöltésére jogosító
mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– pedagógus munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeretek,
– vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón.pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével).
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 7.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rettegi Attila nyújt, a +36-30-901-1514-es telefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum címére történő megküldésével
(9700 Szombathely, Nagykar utca 1-3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 121/30-2/2016., valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.kozigallas.gov.hu,
– a Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum honlapján: www.szoszszc.hu - 2016. március 7.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Szombathelyi Szolgáltatási SZC Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolája
tagintézmény-vezetői beosztására”. Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott
dokumentumokat.pdf formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással
mindenben meg kell egyeznie. A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szoszszc.hu honlapon szerezhet.
*

A Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Szombathelyi Szolgáltatási SZC Kereskedelmi és Vendéglátó Iskolája és Kollégiuma
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.07.01.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Vas megye, 9700 Szombathely, Nagykar utca 1-3.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges
felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában pedagógus munkakör betöltésére jogosító
mesterképzésben szerzett szakképzettség,
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– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– pedagógus munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeretek,
– vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón.pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével).
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 7.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rettegi Attila nyújt, a +36-30-901-1514-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum címére történő megküldésével
(9700 Szombathely, Nagykar utca 1-3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 121/30-3/20, valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.kozigallas.gov.hu
– a Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum honlapján: www.szoszszc.hu - 2016. március 7.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Szombathelyi Szolgáltatási SZC Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskolája és Kollégiuma
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tagintézmény-vezetői beosztására”. Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott
dokumentumokat.pdf formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással
mindenben meg kell egyeznie. A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szoszszc.hu honlapon szerezhet.
*

A Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Szombathelyi Szolgáltatási SZC Oladi Szakképző Iskolája
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.07.01.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Vas megye, 9700 Szombathely, Simon István utca 2-6.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges
felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában pedagógus munkakör betöltésére jogosító
mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– pedagógus munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeretek,
– vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón.pdf
formátumban),
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– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével).
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 7.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rettegi Attila nyújt, a +36-30-901-1514-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum címére történő megküldésével
(9700 Szombathely, Nagykar utca 1-3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 121/30-4/2016., valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.kozigallas.gov.hu,
– a Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum honlapján: www.szoszszc.hu - 2016. március 7.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Szombathelyi Szolgáltatási SZC Oladi Szakképző Iskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat.pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szoszszc.hu honlapon szerezhet.
***

TATABÁNYAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
A Tatabányai Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Tatabányai Szakképzési Centrum Alapy Gáspár Szakközépiskolája és Szakiskolája tagintézmény-vezető
(magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
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A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.07.02-2021.07.01-ig szól.
A munkavégzés helye:
Komárom Esztergom megye, 2900 Komárom Táncsics Mihály utca 73.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. §(1) bekezdése, valamint a törvény 3.melléklete szerint:
az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus – munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt-felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói
megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre,teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő,határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz,
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításához,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat határidejét követően nincs lehetőség.

1462

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 6. szám

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 2. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 8.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dobozy Judit nyújt a 34/517-203-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, két példányban zárt borítékban, a pályázatnak a Tatabányai Szakképzési Centrum címére történő
megküldésével (2800 Tatabánya Fő tér 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 546/2016., valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
*

A Tatabányai Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Tatabányai Szakképzési Centrum Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskolája és Szakiskolája
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.07.02-2021.07.01-ig szól.
A munkavégzés helye:
Komárom Esztergom megye, 2500 Esztergom Szent István tér 7-9.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– Egyetem
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. §(1) bekezdése, valamint a törvény 3.melléklete szerint:
az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus – munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt-felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség.
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
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– legalább öt év pedagógus munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói
megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre,teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő,határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz,
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításához,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 2. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 8.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dobozy Judit nyújt a 34/517-203-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, két példányban zárt borítékban, a pályázatnak a Tatabányai Szakképzési Centrum címére történő
megküldésével (2800 Tatabánya Fő tér 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: 542/2016., valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
*
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A Tatabányai Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Tatabányai Szakképzési Centrum Bánki Donát Szakközépiskolája és Szakiskolája
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.07.02-2021.07.01-ig szól.
A munkavégzés helye:
Komárom Esztergom megye, 2870 Kisbér Vásár tér 1.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3.melléklete szerint:
az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus – munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt-felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói
megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz,
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
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– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításához,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 2. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 8.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dobozy Judit nyújt a 34/517-203-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, két példányban zárt borítékban, a pályázatnak a Tatabányai Szakképzési Centrum címére történő
megküldésével (2800 Tatabánya Fő tér 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: 554/2016., valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
*

A Tatabányai Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakközépiskolája és Szakiskolája
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.07.02-2021.07.01-ig szól.
A munkavégzés helye:
Komárom Esztergom megye, 2890 Tata Hősök tere 9.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
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Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. §(1) bekezdése, valamint a törvény 3.melléklete szerint:
az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói
megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre,teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő,határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz,
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításához,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 2. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 8.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dobozy Judit nyújt a 34/517-203-as telefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, két példányban zárt borítékban, a pályázatnak a Tatabányai Szakképzési Centrum címére történő
megküldésével (2800 Tatabánya Fő tér 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 555/2016., valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
*

A Tatabányai Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Tatabányai Szakképzési Centrum Fellner Jakab Szakképző Iskolája tagintézmény-vezető (magasabb
vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.07.02-2021.07.01-ig szól.
A munkavégzés helye:
Komárom Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Pilinszky J. u. 3.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. §(1) bekezdése, valamint a törvény 3.melléklete szerint:
az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói
megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre,teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő,határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz,
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításához,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 2. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 8.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dobozy Judit nyújt a 34/517-203-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, két példányban zárt borítékban, a pályázatnak a Tatabányai Szakképzési Centrum címére történő
megküldésével (2800 Tatabánya Fő tér 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 548/2016., valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
*

A Tatabányai Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Tatabányai Szakképzési Centrum Géza Fejedelem Szakképző Iskolája
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.07.02-2021.07.01-ig szól.
A munkavégzés helye:
Komárom Esztergom megye, 2500 Esztergom Budai Nagy Antal utca 24.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. §(1) bekezdése, valamint a törvény 3.melléklete szerint:
az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói
megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre,teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő,határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz,
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításához,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 2. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 8.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dobozy Judit nyújt a 34/517-203-as telefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, két példányban zárt borítékban, a pályázatnak a Tatabányai Szakképzési Centrum címére történő
megküldésével (2800 Tatabánya Fő tér 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 543/2016., valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
*

A Tatabányai Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Tatabányai Szakképzési Centrum Hamvas Béla Szakképző Iskolája
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.07.02-2021.07.01-ig szól.
A munkavégzés helye:
Komárom Esztergom megye, 2840 Oroszlány Asztalos J.u.2.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. §(1) bekezdése, valamint a törvény 3.melléklete szerint:
az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói
megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre,teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő,határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz,
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításához,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 2. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 8.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dobozy Judit nyújt a 34/517-203-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, két példányban zárt borítékban, a pályázatnak a Tatabányai Szakképzési Centrum címére történő
megküldésével (2800 Tatabánya Fő tér 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 553/2016., valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
*

A Tatabányai Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Tatabányai Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolája
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.07.02-2021.07.01-ig szól.
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A munkavégzés helye:
Komárom Esztergom megye, 2800 Tatabánya Kós Károly utca 17.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. §(1) bekezdése, valamint a törvény 3.melléklete szerint:
az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói
megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre,teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő,határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz,
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításához,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 2. napjától tölthető be.
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A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 8.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dobozy Judit nyújt a 34/517-203-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, két példányban zárt borítékban, a pályázatnak a Tatabányai Szakképzési Centrum címére történő
megküldésével (2800 Tatabánya Fő tér 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 551/2016., valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
*

A Tatabányai Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Tatabányai Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Közgazdasági és Humán Szakközépiskolája
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.07.02-2021.07.01-ig szól.
A munkavégzés helye:
Komárom Esztergom megye, 2800 Tatabánya Cseri utca 35.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. §(1) bekezdése, valamint a törvény 3.melléklete szerint:
az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói
megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,

1474

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 6. szám

– a nevelési oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre,teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő,határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz,
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításához,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 2. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 8.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dobozy Judit nyújt a 34/517-203-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, két példányban zárt borítékban, a pályázatnak a Tatabányai Szakképzési Centrum címére történő
megküldésével (2800 Tatabánya Fő tér 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 550/2016., valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
*

A Tatabányai Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Tatabányai Szakképzési Centrum Kultsár István Szakközépiskolája és Szakiskolája
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
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A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.07.02-2021.07.01-ig szól.
A munkavégzés helye:
Komárom Esztergom megye, 2900 Komárom Klapka György út 56.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. §(1) bekezdése, valamint a törvény 3.melléklete szerint:
az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói
megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre,teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő,határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz,
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításához,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat határidejét követően nincs lehetőség.
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A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 2. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 8.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dobozy Judit nyújt a 34/517-203-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, két példányban zárt borítékban, a pályázatnak a Tatabányai Szakképzési Centrum címére történő
megküldésével (2800 Tatabánya Fő tér 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 545/2016., valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
*

A Tatabányai Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Tatabányai SZC Mikes Kelemen Felnőtt és Ifjúsági Gimnáziuma, SZKI és SZI
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.07.02-2021.07.01-ig szól.
A munkavégzés helye:
Komárom Esztergom megye,2800 Tatabánya, Béke u. 8.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. §(1) bekezdése, valamint a törvény 3.melléklete szerint:
az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói
megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
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– a nevelési oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre,teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő,határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz,
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításához,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 2. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 8.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dobozy Judit nyújt a 34/517-203-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, két példányban zárt borítékban, a pályázatnak a Tatabányai Szakképzési Centrum címére történő
megküldésével (2800 Tatabánya Fő tér 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 549/2016., valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
*

A Tatabányai Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Tatabányai Szakképzési Centrum Műszaki Középiskolája
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
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A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.07.02-2021.07.01-ig szól.
A munkavégzés helye:
Komárom Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Réti út 1-5.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. §(1) bekezdése, valamint a törvény 3.melléklete szerint:
az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói
megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre,teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő,határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz,
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításához,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat határidejét követően nincs lehetőség.
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A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 2. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 8.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dobozy Judit nyújt a 34/517-203-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, két példányban zárt borítékban, a pályázatnak a Tatabányai Szakképzési Centrum címére történő
megküldésével (2800 Tatabánya Fő tér 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 547/2016., valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
*

A Tatabányai Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Tatabányai Szakképzési Centrum Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolája
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.07.02-2021.07.01-ig szól.
A munkavégzés helye:
Komárom Esztergom megye, 2900 Komárom Táncsics Mihály utca 75.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. §(1) bekezdése, valamint a törvény 3.melléklete
szerint: az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3.
mellékletben felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,középiskolában az e törvényben
foglaltak szerint pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,

1480

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 6. szám

– a nevelési oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre,teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő,határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz,
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításához,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 2. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 8.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dobozy Judit nyújt a 34/517-203-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, két példányban zárt borítékban, a pályázatnak a Tatabányai Szakképzési Centrum címére történő
megküldésével (2800 Tatabánya Fő tér 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 544/2016., valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
*

A Tatabányai Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Tatabányai Szakképzési Centrum Szent Imre Szakközépiskolája
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
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A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.07.02-2021.07.01-ig szól.
A munkavégzés helye:
Komárom Esztergom megye, 2500 Esztergom, Főapát u. 1.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. §(1) bekezdése, valamint a törvény 3.melléklete
szerint: az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3.
mellékletben felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,középiskolában az e törvényben
foglaltak szerint pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre,teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő,határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz,
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításához,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat határidejét követően nincs lehetőség.
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A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 2. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 8.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dobozy Judit nyújt a 34/517-203-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, két példányban zárt borítékban, a pályázatnak a Tatabányai Szakképzési Centrum címére történő
megküldésével (2800 Tatabánya Fő tér 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 552/2016., valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
***

VÁCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
A Váci Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Váci SZC Király Endre Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.].
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.
A munkavégzés helye:
2600 Vác, Naszály út 8.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
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– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3. § (1) bekezdés b), c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón.pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Burikné Lózs Edina nyújt a +36-27/316-866/203-as
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Váci Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével (2600 Vác,
Naszály út 8.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 05/2016.,
valamint a beosztás megnevezését: Váci SZC Király Endre Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma
tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– www.kozigallas.gov.hu
– Váci Szakképzési Centrum honlapja: http://www.vszc.hu
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Váci Szakképzési Centrum címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Váci SZC Király
Endre Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat.pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Váci Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Váci SZC Boronkay György Műszaki Szakközépiskolája és Gimnáziuma
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.].
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.
A munkavégzés helye:
2600 Vác, Németh László utca 4-6.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3. § (1) bekezdés b), c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón.pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Burikné Lózs Edina nyújt a +36-27/316-866/203-as
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Váci Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével (2600 Vác,
Naszály út 8.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 06/2016.,
valamint a beosztás megnevezését: Váci SZC Boronkay György Műszaki Szakközépiskolája és Gimnáziuma
tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– www.kozigallas.gov.hu
– Váci Szakképzési Centrum honlapja: http://www.vszc.hu
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Váci Szakképzési Centrum címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Váci SZC
Boronkay György Műszaki Szakközépiskolája és Gimnáziuma tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat.pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*
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A Váci Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Váci SZC Madách Imre Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.].
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.
A munkavégzés helye:
2100 Gödöllő, Ganz Ábrahám utca 3.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3. § (1) bekezdés b), c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
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– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón.pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Burikné Lózs Edina nyújt a +36-27/316-866/203-as
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Váci Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével (2600 Vác,
Naszály út 8.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 07/2016.,
valamint a beosztás megnevezését: Váci SZC Madách Imre Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma
tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– www.kozigallas.gov.hu
– Váci Szakképzési Centrum honlapja: http://www.vszc.hu
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Váci Szakképzési Centrum címére. A borítékra írják rá “PÁLYÁZAT – Váci SZC
Madách Imre Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat.pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Váci Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Váci SZC Petőfi Sándor Gimnáziuma, Gépészeti Szakközépiskolája és Kollégiuma
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.].
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
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A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.
A munkavégzés helye:
2170 Aszód, Hatvani út 3.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3. § (1) bekezdés b), c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón.pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
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A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Burikné Lózs Edina nyújt a +36-27/316-866/203-as
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Váci Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével (2600 Vác,
Naszály út 8.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 08/2016.,
valamint a beosztás megnevezését: Váci SZC Petőfi Sándor Gimnáziuma, Gépészeti Szakközépiskolája és
Kollégiuma tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– www.kozigallas.gov.hu
– Váci Szakképzési Centrum honlapja: http://www.vszc.hu
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Váci Szakképzési Centrum címére. A borítékra írják rá “PÁLYÁZAT – Váci SZC Petőfi
Sándor Gimnáziuma, Gépészeti Szakközépiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat.pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Váci Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Váci SZC Petzelt József Szakközépiskolája és Szakiskolája
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.].
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.
A munkavégzés helye:
2000 Szentendre, Római sánc köz 1.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
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Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3. § (1) bekezdés b), c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón.pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Burikné Lózs Edina nyújt a +36-27/316-866/203-as
telefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Váci Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével (2600
Vác, Naszály út 8.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot:
09/2016, valamint a beosztás megnevezését: Váci SZC Petzelt József Szakközépiskolája és Szakiskolája
tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– www.kozigallas.gov.hu
– Váci Szakképzési Centrum honlapja: http://www.vszc.hu
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Váci Szakképzési Centrum címére. A borítékra írják rá “PÁLYÁZAT – Váci SZC
Petzelt József Szakközépiskolája és Szakiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat.pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Váci Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Váci SZC I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskolája
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.].
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.
A munkavégzés helye:
2600 Vác, Géza király tér 8.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
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Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3. § (1) bekezdés b), c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón.pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Burikné Lózs Edina nyújt a +36-27/316-866/203-as
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Váci Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével (2600
Vác, Naszály út 8.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot:
10/2016., valamint a beosztás megnevezését: Váci SZC I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskolája
tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– www.kozigallas.gov.hu
– Váci Szakképzési Centrum honlapja: http://www.vszc.hu
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Váci Szakképzési Centrum címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Váci SZC I. Géza
Király Közgazdasági Szakközépiskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat.pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
*

A Váci Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Váci SZC Selye János Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskolája
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan [Kjt. 20/B. § (3) bek.].
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.
A munkavégzés helye:
2600 Vác, Jávorszky sétány 2
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
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– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3. § (1) bekezdés b), c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón.pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Burikné Lózs Edina nyújt a +36-27/316-866/203-as
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– kizárólag postai úton, a pályázatnak a Váci Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével (2600 Vác,
Naszály út 8.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 11/2016.,
valamint a beosztás megnevezését: Váci SZC Selye János Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskolája
tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– www.kozigallas.gov.hu
– Váci Szakképzési Centrum honlapja: http://www.vszc.hu
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Váci Szakképzési Centrum címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Váci SZC Selye
János Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskolája tagintézmény-vezetői beosztására”.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat.pdf formátumban
kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
***
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VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
A Veszprémi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Veszprémi SZC Ipari Szakközépiskolája
tagintézmény-vezető (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, 5 évre, 2016.07.01-2021.07.01.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Veszprém megye, 8200 Veszprém, Iskola utca 4.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3. § (1) bekezdés b), c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban),
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– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Schindler Lászlóné főigazgató nyújt a 06-1/4455-034-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Veszprémi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (8200 Veszprém,
Eötvös Károly utca 1). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot:
220-1/1921/VSZC/2016, valamint a beosztás megnevezését: Veszprémi SZC Ipari Szakközépiskolája
tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– www.kozigallas.hu honlap
– a Veszprémi Szakképzési Centrum és tagintézményeinek honlapja
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Veszprémi SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT - Veszprémi SZC Ipari
Szakközépiskolája tagintézmény-vezető tagintézmény-vezetői beosztására”. Az elektronikus formátumnak a
pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú
és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó a jelen kiírás valamennyi
feltételét magára kötelezőnek fogadja el. Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm.
rendelet rendelkezései is irányadók.
*

A Veszprémi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Veszprémi SZC Jendrassik-Venesz Középiskolája és Szakiskolája
tagintézmény-vezető (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, 5 évre, 2016.07.01-2021.07.01.-ig szól.
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A munkavégzés helye:
Veszprém megye, 8200 Veszprém, Március 15. utca 5.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3. § (1) bekezdés b), c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban.),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
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A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Schindler Lászlóné főigazgató nyújt a 06-1/4455-034-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Veszprémi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (8200 Veszprém,
Eötvös Károly utca 1). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot:
221-1/1921/VSZC/2016, valamint a beosztás megnevezését: Veszprémi SZC Jendrassik-Venesz Középiskolája és
Szakiskolája tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– www.kozigallas.hu honlap
– a Veszprémi Szakképzési Centrum és tagintézményeinek honlapja
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón)
zárt borítékban kérjük megküldeni a Veszprémi SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT - Veszprémi SZC
Jendrassik-Venesz Középiskolája és Szakiskolája tagintézmény-vezető tagintézmény-vezetői beosztására”. Az
elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban kell
tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó
a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el. Az illetmény megállapítására és a juttatásokra
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései is irányadók.
*

A Veszprémi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Veszprémi SZC Közgazdasági és Közigazgatási Szakközépiskolája
tagintézmény-vezető (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, 5 évre, 2016.07.01-2021.07.01.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Veszprém megye, 8200 Veszprém, Csap utca 9.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
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Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3. § (1) bekezdés b), c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban.),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Schindler Lászlóné főigazgató nyújt a 06-1/4455-034-es
telefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Veszprémi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (8200 Veszprém,
Eötvös Károly utca 1). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot:
224-1/1921/VSZC/2016, valamint a beosztás megnevezését: Veszprémi SZC Közgazdasági és Közigazgatási
Szakközépiskolája tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– www.kozigallas.hu honlap
– a Veszprémi Szakképzési Centrum és tagintézményeinek honlapja
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón)
zárt borítékban kérjük megküldeni a Veszprémi SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT - Veszprémi SZC
Közgazdasági és Közigazgatási Szakközépiskolája tagintézmény-vezető tagintézmény-vezetői beosztására”. Az
elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban kell
tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó
a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el. Az illetmény megállapítására és a juttatásokra
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései is irányadók.
*

A Veszprémi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Veszprémi SZC Öveges József Szakképző Iskolája és Kollégiuma
tagintézmény-vezető (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, 5 évre, 2016.07.01-2021.07.01.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Veszprém megye, 8184 Balatonfűzfő, Gagarin utca 27.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
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Pályázati feltételek:
– egyetem,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3. § (1) bekezdés b), c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban.),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Schindler Lászlóné főigazgató nyújt a 06-1/4455-034-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Veszprémi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (8200 Veszprém,
Eötvös Károly utca 1). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot:
222-1/1921/VSZC/2016, valamint a beosztás megnevezését: Veszprémi SZC Öveges József Szakképző Iskolája és
Kollégiuma tagintézmény-vezető.
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Pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– www.kozigallas.hu honlap
– a Veszprémi Szakképzési Centrum és tagintézményeinek honlapja
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Veszprémi SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT - Veszprémi SZC Öveges
József Szakképző Iskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezető tagintézmény-vezetői beosztására”. Az elektronikus
formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban kell
tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó
a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el. Az illetmény megállapítására és a juttatásokra
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései is irányadók.
*

A Veszprémi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Veszprémi SZC Táncsics Mihály Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma
tagintézmény-vezető (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, 5 évre, 2016.07.01-2021.07.01.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Veszprém megye, 8200 Veszprém, Eötvös Károly utca 1.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
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– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII.
törvény 3. § (1) bekezdés b), c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban.),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Schindler Lászlóné főigazgató nyújt a 06-1/4455-034-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Veszprémi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (8200 Veszprém,
Eötvös Károly utca 1). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot:
225-1/1921/VSZC/2016, valamint a beosztás megnevezését: Veszprémi SZC Táncsics Mihály Szakközépiskolája,
Szakiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– www.kozigallas.hu honlap
– a Veszprémi Szakképzési Centrum és tagintézményeinek honlapja
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Veszprémi SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT - Veszprémi SZC Táncsics
Mihály Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezető tagintézmény-vezetői beosztására”. Az
elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban kell
tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó
a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el. Az illetmény megállapítására és a juttatásokra
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései is irányadók.
*

A Veszprémi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Veszprémi SZC Szász Márton Szakiskolája és Speciális Szakiskolája
tagintézmény-vezető (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, 5 évre, 2016.07.01-2021.07.01.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Veszprém megye, 8297 Tapolca-Diszel, Templom tér 3.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus – munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
– felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII.
törvény 3. § (1) bekezdés b), c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca) pontja alapján.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
– motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban.),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz,
– amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még
folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
– a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb
2016.06.10-ig-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Schindler Lászlóné főigazgató nyújt a 06-1/4455-034-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Veszprémi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (8200 Veszprém,
Eötvös Károly utca 1). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot:
223-1/1921/VSZC/2016, valamint a beosztás megnevezését: Veszprémi SZC Szász Márton Szakiskolája és
Speciális Szakiskolája tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– www.kozigallas.hu honlap
– a Veszprémi Szakképzési Centrum és tagintézményeinek honlapja
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Veszprémi SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT - Veszprémi SZC Szász
Márton Szakiskolája és Speciális Szakiskolája tagintézmény-vezető tagintézmény-vezetői beosztására”. Az
elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban kell
tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó
a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el. Az illetmény megállapítására és a juttatásokra
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései is irányadók.
***
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A ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
A Zalaegerszegi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Asbóth Sándor Szakképző Iskolája és Kollégiuma
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre,2016.07.01-2021.06.30.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Zala megye, 8360 Keszthely, Gagarin utca 2-4.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben, határozatlan idejű teljes munkaidős alkalmazás legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
– büntetlen előélet, cselekvőképesség, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (1) bekezdés b), c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés
ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási
jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón. pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz, amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
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megszerzése még folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható
befejezéséről, a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást
legkésőbb 2016.05.25-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs
lehetőség.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Károly nyújt a 30/661-5115 vagy 30/1967-866-os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (8900
Zalaegerszeg, Kinizsi Pál utca 74.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: SZC-2021-118-12/2016, valamint a munkakör megnevezését: tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.kozigallas.gov.hu
– Zalai Hírlap
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Zalaegerszegi SZC címére. Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve
annak részeként benyújtott dokumentumokat. pdf formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus
alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára
kötelezőnek fogadja el.
*

A Zalaegerszegi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Báthory István Szakképző Iskolája
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre,2016.07.01-2021.06.30.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Báthory István utca 58.
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A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben, határozatlan idejű teljes munkaidős alkalmazás legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
– büntetlen előélet, cselekvőképesség, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (1) bekezdés b), c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés
ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási
jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón. pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz, amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
megszerzése még folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható
befejezéséről, a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást
legkésőbb 2016.05.25-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs
lehetőség.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Károly nyújt a 30/661-5115-ös vagy 30/1967-866-os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (8900
Zalaegerszeg, Kinizsi Pál utca 74.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: SZC-2021-118-12/2016, valamint a munkakör megnevezését: tagintézmény-vezető.
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A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.kozigallas.gov.hu
– Zalai Hírlap
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Zalaegerszegi SZC címére. Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve
annak részeként benyújtott dokumentumokat. pdf formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus
alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára
kötelezőnek fogadja el.
*

A Zalaegerszegi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum, Csány László Közgazdasági Szakközépiskolája
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre,2016.07.01-2021.06.30.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Jókai u. 4-6.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben, határozatlan idejű teljes munkaidős alkalmazás legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
– büntetlen előélet, cselekvőképesség, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (1) bekezdés b), c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés
ca) pontja alapján.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási
jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón. pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz, amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
megszerzése még folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható
befejezéséről, a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást
legkésőbb 2016.05.25-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs
lehetőség.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Károly nyújt a 30/661-5115-ös vagy 30/1967-866-os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (8900
Zalaegerszeg, Kinizsi Pál utca 74.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: SZC-2021-118-12/2016, valamint a munkakör megnevezését: tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.kozigallas.gov.hu
– Zalai Hírlap
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Zalaegerszegi SZC címére. Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve
annak részeként benyújtott dokumentumokat. pdf formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus
alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára
kötelezőnek fogadja el.
*
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A Zalaegerszegi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Deák Ferenc Szakközépiskolája és Szakiskolája
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre,2016.07.01-2021.06.30.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Göcseji út 16.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben, határozatlan idejű teljes munkaidős alkalmazás legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
– büntetlen előélet, cselekvőképesség, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (1) bekezdés b), c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés
ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási
jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón. pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
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– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz, amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
megszerzése még folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható
befejezéséről, a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást
legkésőbb 2016.05.25-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs
lehetőség.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Károly nyújt a 30/661-5115-ös vagy 30/1967-866-os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (8900
Zalaegerszeg, Kinizsi Pál utca 74.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: SZC-2021-118-12/2016, valamint a munkakör megnevezését: tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.kozigallas.gov.hu
– Zalai Hírlap
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Zalaegerszegi SZC címére. Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve
annak részeként benyújtott dokumentumokat. pdf formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus
alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára
kötelezőnek fogadja el.
*

A Zalaegerszegi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Ganz Ábrahám Szakközépiskolája és Szakiskolája
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre,2016.07.01-2021.06.30.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk utca 27.
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A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben, határozatlan idejű teljes munkaidős alkalmazás legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
– büntetlen előélet, cselekvőképesség, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (1) bekezdés b), c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés
ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási
jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón. pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz, amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
megszerzése még folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható
befejezéséről, a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást
legkésőbb 2016.05.25-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs
lehetőség.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Károly nyújt a 30/661-5115-ös vagy 30/1967-866-os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (8900
Zalaegerszeg, Kinizsi Pál utca 74.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: SZC-2021-118-12/2016, valamint a munkakör megnevezését: tagintézmény-vezető.
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A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.kozigallas.gov.hu
– Zalai Hírlap
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Zalaegerszegi SZC címére. Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve
annak részeként benyújtott dokumentumokat. pdf formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus
alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára
kötelezőnek fogadja el.
*

A Zalaegerszegi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Közgazdasági Szakközépiskolája
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre,2016.07.01-2021.06.30.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Zala megye, 8900 Keszthely, Rózsa utca 12.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben, határozatlan idejű teljes munkaidős alkalmazás legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
– büntetlen előélet, cselekvőképesség, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (1) bekezdés b), c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés
ca) pontja alapján.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási
jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón. pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz, amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
megszerzése még folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható
befejezéséről, a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást
legkésőbb 2016.05.25-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs
lehetőség.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Károly nyújt a 30/661-5115-ös vagy 30/1967-866-os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (8900
Zalaegerszeg, Kinizsi Pál utca 74.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: SZC-2021-118-12/2016, valamint a munkakör megnevezését: tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.kozigallas.gov.hu
– Zalai Hírlap
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Zalaegerszegi SZC címére. Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve
annak részeként benyújtott dokumentumokat. pdf formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus
alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára
kötelezőnek fogadja el.
*
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A Zalaegerszegi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Lámfalussy Sándor Szakképző Iskolája tagintézmény-vezető (magasabb
vezető) munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre,2016.07.01-2021.06.30.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Zala megye, 8960 Lenti, Petőfi Sándor út 23.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben, határozatlan idejű teljes munkaidős alkalmazás legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
– büntetlen előélet, cselekvőképesség, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (1) bekezdés b), c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés
ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási
jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón. pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
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– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz, amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
megszerzése még folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható
befejezéséről, a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást
legkésőbb 2016.05.25-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs
lehetőség.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Károly nyújt a 30/661-5115-öy vagy 30/1967-866-os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (8900
Zalaegerszeg, Kinizsi Pál utca 74.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: SZC-2021-118-12/2016, valamint a munkakör megnevezését: tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.kozigallas.gov.hu
– Zalai Hírlap
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Zalaegerszegi SZC címére. Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve
annak részeként benyújtott dokumentumokat. pdf formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus
alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára
kötelezőnek fogadja el.
*

A Zalaegerszegi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Munkácsy Mihály Szakközépiskolája és Szakiskolája
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre,2016.07.01-2021.06.30.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk utca 24.
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A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben, határozatlan idejű teljes munkaidős alkalmazás legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
– büntetlen előélet, cselekvőképesség, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (1) bekezdés b), c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés
ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási
jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón. pdf
formátumban.)
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz, amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
megszerzése még folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható
befejezéséről, a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást
legkésőbb 2016.05.25-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs
lehetőség.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Károly nyújt a 30/661-5115-ös vagy 30/1967-866-os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (8900
Zalaegerszeg, Kinizsi Pál utca 74.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: SZC-2021-118-12/2016, valamint a munkakör megnevezését: tagintézmény-vezető.
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A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.kozigallas.gov.hu
– Zalai Hírlap
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Zalaegerszegi SZC címére. Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve
annak részeként benyújtott dokumentumokat. pdf formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus
alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára
kötelezőnek fogadja el.
*

A Zalaegerszegi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Széchenyi István Szakközépiskolája és Szakiskolája
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre,2016.07.01-2021.06.30.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Déryné utca 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben, határozatlan idejű teljes munkaidős alkalmazás legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
– büntetlen előélet, cselekvőképesség, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (1) bekezdés b), c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca)
pontja alapján.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási
jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón. pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz, amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
megszerzése még folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható
befejezéséről, a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást
legkésőbb 2016.05.25-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs
lehetőség.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Károly nyújt a 30/661-5115-ös vagy 30/1967-866-os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (8900
Zalaegerszeg, Kinizsi Pál utca 74.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: SZC-2021-118-12/2016, valamint a munkakör megnevezését: tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.kozigallas.gov.hu
– Zalai Hírlap
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Zalaegerszegi SZC címére. Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve
annak részeként benyújtott dokumentumokat. pdf formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus
alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára
kötelezőnek fogadja el.
*
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A Zalaegerszegi Szakképzési Centrum
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Vendéglátó, Idegenforgalmi,
Kereskedelmi Szakképző Iskolája és Kollégiuma
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre,2016.07.01-2021.06.30.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Zala megye, 8360 Keszthely, Mártírok útja 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben, határozatlan idejű teljes munkaidős alkalmazás legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
– büntetlen előélet, cselekvőképesség, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (1) bekezdés b), c) pontja, valamint az 5. § (1) bekezdés ca)
pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási
jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesített másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
– a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón. pdf
formátumban),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közlés),
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– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
továbbításhoz, amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
megszerzése még folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható
befejezéséről, a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást
legkésőbb 2016.05.25-ig. kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs
lehetőség.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Károly nyújt a 30/661-5115 vagy 30/1967-866-os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (8900
Zalaegerszeg, Kinizsi Pál utca 74.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: SZC-2021-118-12/2016, valamint a munkakör megnevezését: tagintézmény-vezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.kozigallas.gov.hu
– Zalai Hírlap
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt
borítékban kérjük megküldeni a Zalaegerszegi SZC címére. Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve
annak részeként benyújtott dokumentumokat. pdf formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus
alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára
kötelezőnek fogadja el.
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A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő köznevelési intézmények
intézményvezetői pályázatai
Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
az Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16-2021.08.15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Csongrád megye, 6795 Bordány, Bem utca 1.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói, tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében meghatározott végzettség, szakképzettség,
– vagy főiskolai/egyetemi szintű végzettség az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak
megfelelő szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti
tárgynak megfelelő művész szakképzettség,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
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– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ördögné Gárgyán Mária nyújt, a 30/626-5968 -os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Ádám Jenő Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon,
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Ádám Jenő
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK
Mórahalomi Tankerület címére megküldeni (6782 Mórahalom, Röszkei út 47.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
az Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
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A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01-2021.08.15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Budapest, 1033 Budapest, Harrer Pál utca 7.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő
szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak
megfelelő művész szakképzettség,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat
– cselekvőképesség
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Trebitsch Annamária nyújt, a 06-1-7958-101 -os
telefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-06-17, valamint a beosztás megnevezését: Aelia Sabina Alapfokú
Művészeti Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon,
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Aelia Sabina
Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK Budapest III.
Tankerület címére megküldeni (1035 Budapest, Fő tér 1.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01-2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6077 Orgovány, Táncsics Mihály utca 3.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
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Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– vagy egyetemi szintű végzettség és az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő
szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak
megfelelő művész szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv 98. § (8) bekezdésében
meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hatvani Mónika nyújt, a 76/795-216 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: ÁgasegyházaOrgovány Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon,
– helyben szokásos módon
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására”.
Két további példányt kérünk a KLIK Kecskeméti Tankerület címére megküldeni (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
az Alapy Gáspár Kollégium
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.07.01-2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Komárom-Esztergom megye, 2921 Komárom, Laboráns utca 1.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, kollégiumi nevelőtanári vagy gyógypedagógus vagy szociálpedagógus vagy játék- és szabadidőszervező tanári vagy tanulási és pályatanácsadó tanári vagy tehetségfejlesztő tanári vagy hittanár-nevelő
tanári szakképzettség vagy a nevelő-oktató munka pedagógiai szakaszának megfelelően tanári szakképzettség
vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében meghatározott végzettség,
szakképzettség,
– cselekvőképesség
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
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– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség,
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szalóczy Zoltán nyújt, a 34/795237 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Alapy Gáspár
Kollégium – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon,
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Központ Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják
rá „PÁLYÁZAT-Alapy Gáspár Kollégium intézményvezetői beosztására”. Két plusz példányt kérünk a KLIK Tatabányai
Tankerület címére megküldeni (2800 Tatabánya, Fő tér 4.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
az Álmosdi Bocskai István Általános Iskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
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A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16-2021.08.15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4285 Álmosd, Iskola köz 3.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Illés Anita nyújt, a 52/550-265 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
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adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-06-17, valamint a beosztás megnevezését: Álmosdi Bocskai István
Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Központ címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Álmosdi Bocskai István
Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két plusz példányt kérünk a KLIK Nyíradonyi Tankerület címére
megküldeni (4254 Nyíradony, Kossuth utca 2.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
az Alsózsolcai Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.07.01-2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3571 Alsózsolca, Kassai utca 23.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
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Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– vagy egyetemi szintű végzettség és az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő
szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak
megfelelő művész szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv 98. § (8) bekezdésében
meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szarka Petra nyújt, a 0646/795-231; 0646/517-650-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Alsózsolcai Herman
Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon

1533

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 6. szám

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Alsózsolcai Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására”.
Két további példányt kérünk a KLIK Miskolci Tankerület címére megküldeni (3527 Miskolc, Selyemrét utca 1.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01-2021.08.15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Csongrád megye, 6931 Apátfalva, Hunyadi utca 22.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói, tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv 98. § (8) bekezdésében meghatározott végzettség, szakképzettség,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– cselekvőképesség,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
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– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Czellár Mónika nyújt, a 06 (62) 795-215-ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-06-17, valamint a beosztás megnevezését: Apátfalvi Dózsa
György Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a
KLIK Makói Tankerület címére megküldeni (6900 Makó, Széchenyi tér 22.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
az Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
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A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01-2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6088 Apostag, Hunyadi utca 9-11.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– cselekvőképesség,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Törökné Novadovszki Nelli nyújt, a 76/795-244-es
telefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Apostagi Nagy Lajos
Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a
KLIK Kunszentmiklósi Tankerület címére megküldeni (6092 Kunszentmiklós, Endrédy u. 6.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Babus Jolán Középiskolai Kollégium
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01-2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 21.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
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Pályázati feltételek:
– Egyetem, egyetemi szintű végzettség és kollégiumi nevelőtanári vagy gyógypedagógus vagy szociálpedagógus
vagy játék- és szabadidő-szervező tanári vagy tanulási és pályatanácsadó tanári vagy tehetségfejlesztő tanári
vagy hittanár-nevelő tanári szakképzettség vagy a nevelő-oktató munka pedagógiai szakaszának megfelelően
tanító, tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében
meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Trencsényi Miklós nyújt, a 45/795-212-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Babus Jolán
Középiskolai Kollégium – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Babus Jolán Középiskolai Kollégium intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK
Vásárosnaményi Tankerület címére megküldeni (4800 Vásárosnamény, Tamási Áron út. 1.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Bácsalmási Hunyadi János Gimnázium
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16-2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6430 Bácsalmás, Szent János utca 5.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, /egyetemi szintű végzettség és tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
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– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez ,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pálmai Zoltán nyújt, a 06-79/795-215-ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Bácsalmási Hunyadi
János Gimnázium – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Bácsalmási Hunyadi János Gimnázium intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a
KLIK Bácsalmási Tankerület címére megküldeni (6430 Bácsalmás, Gr. Teleki utca 4-8.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Bajai Eötvös József Általános Iskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
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A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16-2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6500 Baja, Bezerédj utca 15.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Egyed-Izsák Margit nyújt, a 79/795-211-es telefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Bajai Eötvös József
Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Bajai Eötvös József Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK
Bajai Tankerület címére megküldeni (6500 Baja, Deák Ferenc utca 11-13.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Baji Szent István Német Nemzetiségi Általános Iskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01-2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Komárom-Esztergom megye, 2836 Baj, Béke út 2.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
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Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. mellékletében meghatározottak szerint a nemzetiségi
iskolai nevelésben-oktatásban pedagógus-munkakör betöltésére jogosító szakképzettség
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– Azonos feltételek esetén előnyben kell részesíteni azt, aki a nemzetiséghez tartozik
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sándor Róbert személyügyi referens nyújt, a 34/795-219-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Baji Szent István Német
Nemzetiségi Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Baji Szent István Német Nemzetiségi Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további
példányt kérünk a KLIK Tatai Tankerület címére megküldeni (2890 Tata, Agostyáni utca 1-3.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Bajza Lenke Általános Iskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01-2021.08.15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2116 Zsámbok, Bajza Lenke tér 17.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
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– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fábián Zsolt/Fekete Andrea nyújt, a 28/795-209,28/795-229-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Bajza Lenke Általános
Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Bajza Lenke
Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK Gödöllői Tankerület címére
megküldeni (2100 Gödöllő, Dózsa György u. 69/a).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Bakáts Téri Ének-zenei Általános Iskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
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A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01-2021.08.15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Budapest, 1092 Budapest, Bakáts tér 12.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Garamvölgyiné Mérei Judit nyújt, a 06-1-795-8109-es
telefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Bakáts Téri Ének-zenei
Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordináció, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Bakáts Téri Ének-zenei Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a
KLIK Budapest IX. Tankerület címére megküldeni (1098 Budapest, Toronyház u. 11.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Baktakéki Körzeti Általános Iskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.06.23-2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3836 Baktakék, József Attila út 10.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
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Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. június 23. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rozsnyai Margit nyújt, a 46/795-202-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Baktakéki Körzeti
Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
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„PÁLYÁZAT – Baktakéki Körzeti Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK
Encsi Tankerület címére megküldeni (3863 Encs, Petőfi út 64.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Bárnai Általános Iskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01-2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Nógrád megye, 3126 Bárna, Petőfi út 15.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
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– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bakayné Kovács Andrea nyújt, a 06-32/795-287-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Bárnai Általános Iskola
– Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Bárnai Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK Salgótarjáni
Tankerület címére megküldeni (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Bekecsi II. Rákóczi Ferenc Informatikai és Matematikai Általános Iskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
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A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01-2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3903 Bekecs, Honvéd utca 79.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tolnai Tünde nyújt, a 06-47-795-227-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
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adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Bekecsi II. Rákóczi
Ferenc Informatikai és Matematikai Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Bekecsi II. Rákóczi Ferenc Informatikai és Matematikai Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.
Két további példányt kérünk a KLIK Szerencsi Tankerület címére megküldeni (3900 Szerencs, Ondi út 1.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Békefi Antal Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.07.01-2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Veszprém megye, 8430 Bakonyszentkirály, Iskola tér 9.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
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Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– vagy főiskolai/egyetemi szintű végzettség és az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak
megfelelő szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti
tárgynak megfelelő művész szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hüllné Maill Olga nyújt, a 06 30 626 7685-ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Békefi Antal Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Békefi Antal Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további
példányt kérünk a KLIK Zirci Tankerület címére megküldeni (8420 Zirc, Rákóczi tér 15/B).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Békés Megyei Harruckern János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Alapfokú Művészeti Iskola
és Kollégium intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.07.01-2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Békés megye, 5700 Gyula, Szent István út 69.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
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– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sági Krisztina nyújt, a 06-66/795-383-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Békés Megyei
Harruckern János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, alapfokú Művészeti isko.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Békés Megyei Harruckern János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Alapfokú Művészeti Iskola
és Kollégium intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK Békéscsabai Tankerület címére
megküldeni (5600 Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Békési Tisza Kálmán Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
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A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16-2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Békés megye, 5630 Békés, Szánthó Albert utca 10.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és a tanulók sajátos nevelési igényének típusa szerinti gyógypedagógiai
tanári vagy konduktori vagy konduktor-tanítói vagy terapeuta szakképzettség és pedagógus-szakvizsga,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóthné Bertalan Julianna nyújt, a 06-66-795-215-ös
telefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Békési Tisza Kálmán
Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Békési Tisza Kálmán Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium intézményvezetői
beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK Békéscsabai Tankerület címére megküldeni (5600 Békéscsaba, Kiss
Ernő utca 3.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Békéssámsoni Általános Iskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16-2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Békés megye, 5946 Békéssámson, Andrássy utca 41.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
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a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Róbert Erika nyújt, a 68/795-212-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Békéssámsoni
Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Békéssámsoni Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK
Orosházai Tankerület címére megküldeni (5900 Orosháza Szabadság tér 4-6.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Berceli Széchenyi István Általános Iskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.07.01-2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Nógrád megye, 2687 Bercel, Széchenyi út 3.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével)
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata
– szakmai önéletrajz
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– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3.
személlyel közlés)
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hegedűs Andor nyújt, a 06 35/795-205-ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Berceli Széchenyi
István Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Berceli Széchenyi István Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt
(egy példányt nem kérünk összefűzni) kérünk a KLIK Balassagyarmati Tankerület címére megküldeni (2660
Balassagyarmat, Óváros tér 28.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
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A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01-2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5309 Berekfürdő, IV. Béla király út 1.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kissné Soós Ágnes nyújt, a 06-59-795-207-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
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adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Berekfürdői Veress
Zoltán Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk
a KLIK Karcagi Tankerület címére megküldeni (5300 Karcag, Horváth Ferenc u.7. I/6.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Berettyóújfalui Arany János Kollégium
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16-2021.08.15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4100 Berettyóújfalu, Honvéd utca 10.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
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Pályázati feltételek:
– Egyetem, egyetemi szintű végzettség és kollégiumi nevelőtanári vagy gyógypedagógus vagy szociálpedagógus
vagy játék- és szabadidő-szervező tanári vagy tanulási és pályatanácsadó tanári vagy tehetségfejlesztő tanári
vagy hittanár-nevelő tanári szakképzettség vagy a nevelő-oktató munka pedagógiai szakaszának megfelelően
tanító, tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében
meghatározott végzettség, szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség,
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Oláhné dr. Szeremlei Erzsébet nyújt, a 06-52/550-374-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-06-17, valamint a beosztás megnevezését: Berettyóújfalui Arany
János Kollégium – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Berettyóújfalui Arany János Kollégium intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a
KLIK Debreceni Tankerület címére megküldeni (4026 Debrecen, Kálvin tér 11.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Bezenyei Horvát-Magyar Kétnyelvű Általános Iskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16-2021.08.15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9223 Bezenye, Zrínyi utca 1.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. mellékletében
meghatározottak szerint a nemzetiségi iskolai nevelésben-oktatásban pedagógus-munkakör betöltésére
jogosító szakképzettség: az adott tantárgy horvát nyelven történő oktatásához szükséges nyelvi ismeretek
alapképzésben, mesterképzésben, szakirányú továbbképzésben történő elsajátításának igazolása vagy legalább
középfokú „komplex” típusú államilag elismert nyelvvizsga; Magyarországon honosított oklevél alapján az
adott évfolyamon az adott tantárgy tanításához előírt, a tanítás nyelvének megfelelő pedagógus végzettség és
szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– cselekvőképesség
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
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A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– Azonos feltételek esetén előnyben kell részesíteni azt, aki a nemzetiséghez tartozik.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével)
– szakmai önéletrajz
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3.
személlyel közlés)
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Enikő nyújt, a 96/795-243-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-06-17, valamint a beosztás megnevezését: Bezenyei
Horvát-Magyar Kétnyelvű Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni),
zárt borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Bezenyei Horvát-Magyar Kétnyelvű Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további
példányt kérünk a KLIK Mosonmagyaróvári Tankerület címére megküldeni (Mosonmagyaróvár, Dr. Gyárfás u. 3.).
***
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Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16-2021.08.15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4110 Biharkeresztes, Hősök tere 15.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. mellékletében
meghatározottak szerint az iskolai nevelésben-oktatásban pedagógus-munkakör betöltésére jogosító
szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– cselekvőképesség,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– Azonos feltételek esetén előnyben kell részesíteni azt, aki a nemzetiséghez tartozik.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével)
– szakmai önéletrajz
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé
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– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3.
személlyel közlés)
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Varga Viktória nyújt, a 54/795-207-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-06-17, valamint a beosztás megnevezését: Biharkeresztesi
Bocskai István Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT-Biharkeresztesi
Bocskai István Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK Berettyóújfalui
Tankerület címére megküldeni (4100 Berettyóújfalu, Dózsa György utca 17-19.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01-2021.08.15.-ig szól.
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A munkavégzés helye:
Pest megye, 2040 Budaörs, Iskola tér 1.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. mellékletében
meghatározottak szerint az iskolai nevelésben-oktatásban pedagógus-munkakör betöltésére jogosító
szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– Azonos feltételek esetén előnyben kell részesíteni azt, aki a nemzetiséghez tartozik.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hoyos Sándorné tankerületi igazgató nyújt, a 0623/795- 217-es
telefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-06-17, valamint a beosztás megnevezését: Bleyer Jakab Német
Nemzetiségi Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt
kérünk a KLIK Budakeszi Tankerület címére megküldeni (2092 Budakeszi, Szőlőskert u. 21.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01-2021.08.15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4080 Hajdúnánás, Óvoda utca 2-10.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
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Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói, tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv 98. § (8) bekezdésében meghatározott végzettség, szakképzettség,
– vagy főiskolai/egyetemi szintű végzettség az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak
megfelelő szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti
tárgynak megfelelő művész szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Éles Béláné nyújt, a 52/550-256-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-06-17, valamint a beosztás megnevezését: Bocskai István
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Bocskai István
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK
Hajdúnánási Tankerület címére megküldeni (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Bocskai István Kollégium
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16-2021.08.15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2600 Vác, Brusznyai Árpád utca 1.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendel rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, egyetemi szintű végzettség és kollégiumi nevelőtanári vagy gyógypedagógus vagy szociálpedagógus
vagy játék- és szabadidő-szervező tanári vagy tanulási és pályatanácsadó tanári vagy tehetségfejlesztő tanári
vagy hittanár-nevelő tanári szakképzettség vagy a nevelő-oktató munka pedagógiai szakaszának megfelelően
tanító, tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében
meghatározott végzettség, szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Arató Istvánné nyújt, a 53/795-201-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Bocskai István
Kollégium – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Bocskai
István Kollégium intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK Ceglédi Tankerület címére
megküldeni (2700 Cegléd, Malom tér 3.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
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Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Bozzay Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01-2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Veszprém megye, 8251 Zánka, Iskola utca 6.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés)
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
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A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Egyed Irma nyújt, a 06-87/795-201-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Bozzay Pál Német
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Bozzay Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további
példányt kérünk a KLIK Balatonfüredi Tankerület címére megküldeni (8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Budafok-Tétényi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola és Általános Iskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01-2021.08.15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Budapest, 1222 Budapest, Nagytétényi út 31-33.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói, tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv 98. § (8) bekezdésében meghatározott végzettség, szakképzettség,
– vagy főiskolai/egyetemi szintű végzettség az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak
megfelelő szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti
tárgynak megfelelő művész szakképzettség,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kuruczné Domaházi Margit Anna nyújt, a 06-1/7958216-os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Budafok-Tétényi
Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola és Általános Iskola – Intézményvezető.
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A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Budafok-Tétényi
Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola és Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt
kérünk a KLIK Budapest XXII. Tankerület Tankerület címére megküldeni (1221 Budapest, Kossuth Lajos utca 24.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Budajenői Általános Iskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.17-2021.08.15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2093 Budajenő, Fő utca 3.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. mellékletében
meghatározottak szerint az iskolai nevelésben-oktatásban pedagógus-munkakör betöltésére jogosító
szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
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– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– Azonos feltételek esetén előnyben kell részesíteni azt, aki a nemzetiséghez tartozik.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 17. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hoyos Sándorné tankerületi igazgató nyújt, a 0623/795-217-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-06-17, valamint a beosztás megnevezését: Budajenői Általános
Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Budajenői Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK
Budakeszi Tankerület címére megküldeni (2092 Budakeszi, Szőlőskert u. 21.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
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Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Budapest II. Kerületi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01-2021.08.15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Budapest, 1024 Budapest, Keleti Károly utca 37.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, egyetemi szintű végzettség és tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség és szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
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A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mészáros Enikő nyújt, a 06-1/7958089-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-06-17, valamint a beosztás megnevezését: Budapest II. Kerületi II.
Rákóczi Ferenc Gimnázium – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: 2016-02-20, valamint a következő szöveget”PÁLYÁZAT – Budapest II. Kerületi II. Rákóczi
Ferenc Gimnázium intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK Budapest II. Tankerület
címére megküldeni (1024 Budapest, Margit krt. 15-17.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Budapest II. Kerületi Pitypang Utcai Általános Iskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01-2021.08.15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Budapest, 1025 Budapest, Pitypang utca 17.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– felsőfokú képesítés, /egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mészáros Enikő nyújt, a 06-1-795-8089-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Budapest II. Kerületi
Pitypang Utcai Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt
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A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Budapest II.
Kerületi Pitypang Utcai Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK Budapest
II. Tankerület címére megküldeni (1024 Budapest, Margit krt. 15-17.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Budapest III. Kerületi Szent Miklós Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény,
Kollégium és Gyermekotthon
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16-2021.08.15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Budapest, 1035 Budapest, Miklós tér 5.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és a tanulók sajátos nevelési igényének típusa szerinti gyógypedagógiai
tanári vagy konduktori vagy konduktor-tanítói vagy terapeuta szakképzettség és pedagógus-szakvizsga,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
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A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Trebitsch Annamária nyújt, a 06-1-795-8101-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-06-17, valamint a beosztás megnevezését: Budapest III. Kerületi
Szent Miklós Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT-Budapest III. Kerületi Szent Miklós Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a
KLIK Budapest III. Tankerület címére megküldeni 1033 Budapest, Fő tér 1.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
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Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Budapest IX. Kerületi József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16-2021.08.15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Budapest, 1095 Budapest, Mester utca 67.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói, tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv 98. § (8) bekezdésében meghatározott végzettség, szakképzettség,
– vagy főiskolai/egyetemi szintű végzettség az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak
megfelelő szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti
tárgynak megfelelő művész szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
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– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Garamvölgyiné Mérei Judit nyújt, a 06-1-795-8109-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-06-17, valamint a beosztás megnevezését: Budapest IX. Kerületi
József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Budapest IX. Kerületi József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői
beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK Budapest IX. Tankerület címére megküldeni (1098 Budapest,
Toronyház u. 11.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Budapest IX. Kerületi Leövey Klára Gimnázium és Szakközépiskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
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A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01-2021.08.15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Budapest, 1096 Budapest, Vendel utca 1.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, /egyetemi szintű végzettség és tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– vagy egyetemi szintű végzettség és tanári szakképzettség, ha nincs a képzés szakirányának megfelelő egyetemi
szintű tanárképzés, a szakképzés szakirányának megfelelő egyetemi szintű szakképzettség vagy a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésében meghatározott végzettség, szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Garamvölgyiné Mérei Judit nyújt, a 06-1-795-8109-es
telefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-06-17, valamint a beosztás megnevezését: Budapest IX. Kerületi
Leövey Klára Gimnázium és Szakközépiskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Budapest IX. Kerületi Leövey Klára Gimnázium és Szakközépiskola intézményvezetői beosztására”. Két
további példányt kérünk a KLIK Budapest IX. Tankerület címére megküldeni (1098 Budapest, Toronyház u. 11.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Budapest XIV. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01-2021.08.15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Budapest, 1144 Budapest, Újváros park 2.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
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Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. mellékletében
meghatározottak szerint az iskolai nevelésben-oktatásban pedagógus-munkakör betöltésére jogosító
szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– Azonos feltételek esetén előnyben kell részesíteni azt, aki a nemzetiséghez tartozik.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata
– szakmai önéletrajz
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3.
személlyel közlés)
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vargáné Hetey Zsuzsanna nyújt, a 06 1 795 8039-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-06-17, valamint a beosztás megnevezését: Budapest XIV. Kerületi
Móra Ferenc Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Budapest XIV. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további
példányt kérünk a KLIK Budapest XIV. Tankerület címére megküldeni (1149 Budapest, Angol utca 38.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Budapest XVII. Kerületi Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16-2021.08.15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Budapest, 1171 , Erzsébet körút 56.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
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– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés)
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Feja Lilla nyújt, a 061/795-8188-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-06-17, valamint a beosztás megnevezését: Budapest XVII. Kerületi
Kossuth Lajos Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Budapest XVII. Kerületi Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további
példányt (egy példányt nem összefűzve) valamint elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) kérünk a KLIK
Budapest XVII. Tankerület címére megküldeni (1173 Budapest, Pesti út 80. fsz.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
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Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Budapest XX. Kerületi Kossuth Lajos Gimnázium
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16-2021.08.15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Budapest, 1204 Budapest, Ady Endre utca 142.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, egyetemi szintű végzettség és tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség és szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– cselekvőképesség,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
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A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Turschlné Eröss Edit nyújt, a 06 1 795-8206-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-06-17, valamint a beosztás megnevezését: Budapest XX. Kerületi
Kossuth Lajos Gimnázium – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: 2016-02-20, valamint a következő szöveget”PÁLYÁZAT – Budapest XX. Kerületi Kossuth
Lajos Gimnázium intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK Budapest XX. Tankerület
címére megküldeni (1204 Budapest, Ady Endre utca 98.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Budapest XXI. Kerületi Karácsony Sándor Általános Iskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01-2021.08.15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Budapest, 1211 Budapest, Rákóczi Ferenc utca 106-108.

1591

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 6. szám

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés)
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth János nyújt, a 06-1-795-8244-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Budapest XXI. Kerületi
Karácsony Sándor Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt
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A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Budapest
XXI. Kerületi Karácsony Sándor Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK
Budapest XXI. Tankerület címére megküldeni (1216 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky utca 59/a.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Budapest XXI. Kerületi Kazinczy Ferenc Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01-2021.08.15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Budapest, 1215 Budapest, Vágóhíd utca 68.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
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– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth János nyújt, a 06-1-795-8244-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-06-17, valamint a beosztás megnevezését: Budapest XXI. Kerületi
Kazinczy Ferenc Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola -Intézmé.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni),
zárt borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják
rá „PÁLYÁZAT – Budapest XXI. Kerületi Kazinczy Ferenc Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola
intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK Budapest XXI. Tankerület címére megküldeni
(1212 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 59/a.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
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Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Budapest XXIII. Kerületi Grassalkovich Antal Általános Iskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01-2021.08.15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Budapest, 1239 Budapest, Hősök tere 18-20.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. mellékletében
meghatározottak szerint az iskolai nevelésben-oktatásban pedagógus-munkakör betöltésére jogosító
szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– Azonos feltételek esetén előnyben kell részesíteni azt, aki a nemzetiséghez tartozik.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
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– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Heider László nyújt, a 30/626-6592-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-06-17, valamint a beosztás megnevezését: Budapest XXIII.
Kerületi Grassalkovich Antal Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT-Budapest XXIII.
Kerületi Grassalkovich Antal Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK
Budapest XXIII. Tankerület címére megküldeni (1239 Budapest, Sodronyos u. 28.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Bujáki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16-2021.08.15-ig szól.
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A munkavégzés helye:
Nógrád megye, 3047 Buják, Glatz Oszkár utca 1.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Kálmán nyújt, a 32/795-211 vagy 30/626-5924-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Bujáki Szent-Györgyi
Albert Általános Iskola – Intézményvezető.
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A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Bujáki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt
kérünk a KLIK Pásztói Tankerület címére megküldeni (3060 Pásztó, Nagymező utca 10.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Czövek Erna Alapfokú Művészeti Iskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01-2021.08.15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2092 Budakeszi, Iskola köz 3.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő
szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak
megfelelő művész szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
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–
–
–
–

pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
cselekvőképesség,
büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fehér Imre nyújt, a 0623/795208-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-06-17, valamint a beosztás megnevezését: Czövek Erna Alapfokú
Művészeti Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Czövek Erna Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a
KLIK Budakeszi Tankerület címére megküldeni (2092 Budakeszi, Szőlőskert u. 21.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
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Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Csány László Általános Iskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01-2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Zala megye, 8782 Zalacsány, Csány László utca 6.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés)
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

1600

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 6. szám

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Gábor nyújt, a 06 83/795-203 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Csány László Általános
Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT-Csány László Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK
Keszthelyi Tankerület címére megküldeni (8360 Keszthely, Deák Ferenc utca 23.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Csány-Szendrey Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01-2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Zala megye, 8360 Keszthely, Fodor Imre utca 43.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– vagy egyetemi szintű végzettség és az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő
szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak
megfelelő művész szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv 98. § (8) bekezdésében
meghatározott végzettség, szakképzettség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Gábor, Lázár Krisztián nyújt, a 06-83/795-203,
06-83/795-204-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
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adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Csány-Szendrey
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Csány-Szendrey Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására”. Két
további példányt kérünk a KLIK Keszthelyi Tankerület címére megküldeni (8360 Keszthely, Deák Ferenc utca 23.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Csátalja-Nagybaracska Általános Iskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16-2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6523 Csátalja, Kossuth Lajos utca 1.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
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Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. mellékletében meghatározottak szerint a nemzetiségi
iskolai nevelésben-oktatásban pedagógus-munkakör betöltésére jogosító szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– Azonos feltételek esetén előnyben kell részesíteni azt, aki a nemzetiséghez tartozik
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés)
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Egyed-Izsák Margit nyújt, a 79/795-211-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Csátalja-Nagybaracska
Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Csátalja-Nagybaracska Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a
KLIK Bajai Tankerület címére megküldeni (6500 Baja, Deák Ferenc utca 11-13.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Cseri Úti Kollégium
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16-2021.08.15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Somogy megye, 7400 Kaposvár, Cseri út 14.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, egyetemi szintű végzettség és kollégiumi nevelőtanári vagy gyógypedagógus vagy szociálpedagógus
vagy játék- és szabadidő-szervező tanári vagy tanulási és pályatanácsadó tanári vagy tehetségfejlesztő tanári
vagy hittanár-nevelő tanári szakképzettség vagy a nevelő-oktató munka pedagógiai szakaszának megfelelően
tanító, tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében
meghatározott végzettség, szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– testnevelés szakos tanári képzettség

1605

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 6. szám

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Frányó Zsolt nyújt, a 82/795-225-ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-06-17, valamint a beosztás megnevezését: Cseri Úti Kollégium
– Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Cseri Úti Kollégium intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK Kaposvári
Tankerület címére megküldeni (7400 Kaposvár, Szántó u. 5.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
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Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Csornai Szilágyi Erzsébet Középiskolai Kollégium
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16-2021.08.15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9300 Csorna, Szent István tér 11.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, egyetemi szintű végzettség és kollégiumi nevelőtanári vagy gyógypedagógus vagy szociálpedagógus
vagy játék- és szabadidő-szervező tanári vagy tanulási és pályatanácsadó tanári vagy tehetségfejlesztő tanári
vagy hittanár-nevelő tanári szakképzettség vagy a nevelő-oktató munka pedagógiai szakaszának megfelelően
tanító, tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében
meghatározott végzettség, szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– cselekvőképesség,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
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– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Stancig Zoltán nyújt, a 06-96/795-227-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-06-17, valamint a beosztás megnevezését: Csornai Szilágyi
Erzsébet Középiskolai Kollégium – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Csornai Szilágyi Erzsébet Középiskolai Kollégium intézményvezetői beosztására”. Két további példányt
kérünk a KLIK Győri Tankerület címére megküldeni (9024 Győr, Nádor tér 4. II. emelet).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Csömöri Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01-2021.08.15.-ig szól.
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A munkavégzés helye:
Pest megye, 2141 Csömör, Szabadság út 3.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő
szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak
megfelelő művész szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fábián Zsolt/Fekete Andrea nyújt, a 28/795-209,28/795-229-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati

1609

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 6. szám

adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-06-17, valamint a beosztás megnevezését: Csömöri Krammer
Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Csömöri Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további
példányt kérünk a KLIK Gödöllői Tankerület címére megküldeni (2100 Gödöllő, Dózsa György út 69/A).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Csömöri Mátyás Király Általános Iskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.09.01-2021.08.15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2141 Csömör, Major út 7-9.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
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Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fábián Zsolt/Fekete Andrea nyújt, a 28/795-209,28/795-229-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-06-17, valamint a beosztás megnevezését: Csömöri Mátyás Király
Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Csömöri Mátyás
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Király Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK Gödöllői Tankerület címére
megküldeni (2100 Gödöllő, Dózsa György út 69/A.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Csurgói Kollégium intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16-2021.08.15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Somogy megye, 8840 Csurgó, Iharosi út 2.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, egyetemi szintű végzettség és kollégiumi nevelőtanári vagy gyógypedagógus vagy szociálpedagógus
vagy játék- és szabadidő-szervező tanári vagy tanulási és pályatanácsadó tanári vagy tehetségfejlesztő tanári
vagy hittanár-nevelő tanári szakképzettség vagy a nevelő-oktató munka pedagógiai szakaszának megfelelően
tanító, tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében
meghatározott végzettség, szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– cselekvőképesség,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
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– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Frányó Zsolt nyújt, a 82/795-225-ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-06-17, valamint a beosztás megnevezését: Csurgói Kollégium
– Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Csurgói Kollégium intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK Kaposvári
Tankerület címére megküldeni (7400 Kaposvár, Szántó u. 5.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
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Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Dancs Lajos Ének-zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16-2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4355 Nagyecsed, Rózsás utca 1.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– vagy egyetemi szintű végzettség és az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő
szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak
megfelelő művész szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv 98. § (8) bekezdésében
meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés)
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– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség,
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balogh-Kacsora Kinga nyújt, a 06-44/795-216-os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Dancs Lajos Ének-zenei
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Dancs Lajos Ének-zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására”.
Két további példányt kérünk a KLIK Mátészalkai Tankerület címére megküldeni (4700 Mátészalka, Hősök tere 9.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Dányi Széchenyi István Általános Iskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01-2021.08.15.-ig szól.
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A munkavégzés helye:
Pest megye, 2118 Dány, Szent Imre tér 1.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– cselekvőképesség,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség,
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fábián Zsolt/Fekete Andrea nyújt, a 28/795-209,28/795-229-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Dányi Széchenyi István
Általános Iskola – Intézményvezető.
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A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni),
zárt borítékban kérjük megküldeni a KLIK Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Dányi
Széchenyi István Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK Gödöllői
Tankerület címére megküldeni (2100 Gödöllő, Dózsa György u. 69/a).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01-2021.08.15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4030 Debrecen, Szabó Kálmán utca 3-5.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
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– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Oláhné dr. Szeremlei Erzsébet nyújt, a 06-52/550-374-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-06-17, valamint a beosztás megnevezését: Debreceni Petőfi
Sándor Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-06-17, valamint a következő szöveget „PÁLYÁZAT –
Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK
Debreceni Tankerület címére megküldeni (4026 Debrecen, Kálvin tér 11.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
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Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Dél-Zselic Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16-2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7900 Szigetvár, Rákóczi utca 9-13.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség,
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A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kalapáti Attila Ádám nyújt, a 0673/795-215-ös
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Dél-Zselic Tinódi
Lantos Sebestyén Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Dél-Zselic Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további
példányt kérünk a KLIK Szigetvári Tankerület címére megküldeni (7900 Szigetvár, Deák Ferenc tér 16.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Derecskei Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01-2021.08.15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4130 Derecske, Szováti út 2.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. mellékletében
meghatározottak szerint az iskolai nevelésben-oktatásban pedagógus-munkakör betöltésére jogosító
szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– Azonos feltételek esetén előnyben kell részesíteni azt, aki a nemzetiséghez tartozik.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3.
személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Köles Krisztina nyújt, a 06-54-795-210-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-06-17, valamint a beosztás megnevezését: Derecskei Bocskai
István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – Intézményvezető.
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A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Derecskei
Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt
kérünk a KLIK Derecskei Tankerület címére megküldeni (4130 Derecske, Rákóczi út 10.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Dombrádi Móra Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01-2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4492 Dombrád, Kossuth út 36-40.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– vagy egyetemi szintű végzettség és az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő
szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak
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–
–
–
–
–

megfelelő művész szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv 98. § (8) bekezdésében
meghatározott végzettség, szakképzettség,
cselekvőképesség,
büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Debreczenszki Julianna nyújt, a 06-45-795-202-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Dombrádi Móra Ferenc
Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola – Intézményvezető .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Dombrádi Móra Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői
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beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK Kisvárdai Tankerület címére megküldeni (4600 Kisvárda, Szent
László utca 7-11.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Dózsa György Kollégium i
ntézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16-2021.08.15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2700 Cegléd, Rákóczi út 54-56.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, egyetemi szintű végzettség és kollégiumi nevelőtanári vagy gyógypedagógus vagy szociálpedagógus
vagy játék- és szabadidő-szervező tanári vagy tanulási és pályatanácsadó tanári vagy tehetségfejlesztő tanári
vagy hittanár-nevelő tanári szakképzettség vagy a nevelő-oktató munka pedagógiai szakaszának megfelelően
tanító, tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében
meghatározott végzettség, szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt a munkáltatóval
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
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– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3.
személlyel közlés)
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Arató Istvánné nyújt, a 06-53/795-201-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Dózsa György
Kollégium – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni),
zárt borítékban kérjük megküldeni a KLIK Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Dózsa
György Kollégium intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK Ceglédi Tankerület címére
megküldeni (2700 Cegléd, Malom tér 3.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
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Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Dr. Papp Simon Általános Iskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.09.01-2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Zala megye, 8981 Gellénháza, Iskola utca 1.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
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A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Henrietta nyújt, a 06-92/795-236-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Dr. Papp Simon
Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Dr. Papp Simon Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK
Zalaegerszegi Tankerület címére megküldeni (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi utca 10.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Dr. Szántó Imre Általános Iskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01-2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Zala megye, 8394 Alsópáhok, Fő út 122.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Gábor, Lázár Krisztián nyújt, a 06-83/795-203,
06-83/795-204-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Dr. Szántó Imre
Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
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A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Dr. Szántó Imre Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK
Keszthelyi Tankerület címére megküldeni (8360 Keszthely, Deák Ferenc utca 23.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Dunakeszi Bárdos Lajos Általános Iskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01-2021.08.15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2120 Dunakeszi, Iskola sétány 18.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– cselekvőképesség,
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– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabóné Forgács Gabriella nyújt, a 27/ 795-207-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Dunakeszi Bárdos Lajos
Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Dunakeszi Bárdos Lajos Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a
KLIK Dunakeszi Tankerület címére megküldeni (2120 Dunakeszi, Vasút u. 11.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
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Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Dunakeszi Fazekas Mihály Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01-2021.08.15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2120 Dunakeszi, Radnóti utca 29.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói, tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv 98. § (8) bekezdésében meghatározott végzettség, szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
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A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabóné Forgács Gabriella nyújt, a 27/ 795 207-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-06-17, valamint a beosztás megnevezését: Dunakeszi Fazekas
Mihály Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Dunakeszi Fazekas Mihály Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola intézményvezetői
beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK Dunakeszi Tankerület címére megküldeni (2120 Dunakeszi, Vasút
u. 11.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Dunaújvárosi Móricz Zsigmond Általános Iskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01-2021.08.15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Fejér megye, 2400 Dunaújváros, Úttörő utca 1-3.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola, egyetemi szintű végzettség és tanítói, tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv 98. § (8) bekezdésében meghatározott végzettség, szakképzettség,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Moravecz Attila nyújt, a 25/795-212 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– p ostai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-06-17, valamint a beosztás megnevezését: Dunaújvárosi Móricz
Zsigmond Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
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A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Dunaújvárosi Móricz Zsigmond Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt
kérünk a KLIK Dunaújvárosi Tankerület címére megküldeni (2400 Dunaújváros, Vasmű út 41.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16-2021.08.15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Fejér megye, 2400 Dunaújváros, Bartók Béla utca 6/a.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő
szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak
megfelelő művész szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– cselekvőképesség,
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– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség,
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Moravecz Attila nyújt, a 25/795-212-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-06-17, valamint a beosztás megnevezését: Dunaújvárosi Sándor
Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására”. Két plusz
példányt kérünk a KLIK Dunaújvárosi Tankerület címére megküldeni (2400 Dunaújváros, Vasmű út 41.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
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Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01-2021.08.15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2336 Dunavarsány, Árpád utca 12.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói, tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv 98. § (8) bekezdésében meghatározott végzettség, szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
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A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Miskolczi Mária nyújt, a 06-24/795-206-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-06-17, valamint a beosztás megnevezését: Dunavarsányi Árpád
Fejedelem Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt
kérünk a KLIK Szigetszentmiklósi Tankerület címére megküldeni (2310 Szigetszentmiklós, ÁTI-Sziget Ipari Park 1/A.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Dunavecsei Petőfi Sándor Általános Iskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01-2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6087 Dunavecse, Zrínyi utca 6.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– cselekvőképesség,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Törökné Novadovszki Nelli nyújt, a 76/795-244-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Dunavecsei Petőfi
Sándor Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
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A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Dunavecsei Petőfi Sándor Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk
a KLIK Kunszentmiklósi Tankerület címére megküldeni (6090 Kunszentmiklós, Endrédy u. 6.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
az Ecsegi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.07.01-2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Nógrád megye, 3053 Ecseg, Béke út 45.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
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– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés)
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Kálmán nyújt, a 32/795-211 vagy 30/626-5924-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Ecsegi II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Ecsegi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a
KLIK Pásztói Tankerület címére megküldeni (3060 Pásztó, Nagymező utca 10.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
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Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Egervári László Általános Iskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01-2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Zala megye, 8913 Egervár, József Attila utca 3.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
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A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Henrietta nyújt, a 06-92/795-236-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Egervári László
Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Egervári László Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK
Zalaegerszegi Tankerület címére megküldeni (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi utca 10.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01-2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Heves megye, 3300 Eger, Dobó István tér 13.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola, egyetemi szintű végzettség és az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak
megfelelő szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti
tárgynak megfelelő művész szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv 98. § (8)
bekezdésében meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pásztor Gyula nyújt, a 36-795-225-ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Egri Farkas Ferenc
Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
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A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további
példányt kérünk a KLIK Egri Tankerület címére megküldeni (3300 Eger, Bem tábornok utca 3.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Egri Lenkey János Általános Iskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01-2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Heves megye, 3300 Eger, Markhot Ferenc utca 6.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
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– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pásztor Gyula nyújt, a 36-795-225 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Egri Lenkey János
Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Egri Lenkey János Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK
Egri Tankerület címére megküldeni (3300 Eger, Bem tábornok utca 3.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
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Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Egyházasrádóci Kossuth Lajos Általános Iskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16-2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Vas megye, 9783 Egyházasrádóc, Kossuth Lajos utca 86.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
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A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Farkas Tiborné nyújt, a 06-30-626-6476-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Egyházasrádóci
Kossuth Lajos Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Egyházasrádóci Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt
kérünk a KLIK Körmendi Tankerület címére megküldeni (9900 Körmend, Szabadság tér 7.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16-2021.08.15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Somogy megye, 7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 2.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak
megfelelő szakirányú tanári szakképzettség, vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti
tárgynak megfelelő művész szakképzettség vagy a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 98. §
(8) bekezdésében meghatározott végzettség, szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Frányó Zsolt nyújt, a 82/795-225-ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-06-17, valamint a beosztás megnevezését: Együd Árpád Alapfokú
Művészeti Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
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A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Együd Árpád
Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK Kaposvári Tankerület
címére megküldeni (7400 Kaposvár, Szántó utca 5.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Enesei Általános Iskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16-2021.08.15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9143 Enese, Petőfi utca 24.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói, tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv 98. § (8) bekezdésében meghatározott végzettség, szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
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– cselekvőképesség,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Stancig Zoltán nyújt, a 06-96/795-227-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-06-17, valamint a beosztás megnevezését: Enesei Általános Iskola
– Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Enesei Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK Győri
Tankerület címére megküldeni (9024 Győr, Nádor tér 4. II. emelet.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
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Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
az Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01-2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Nógrád megye, 2659 Érsekvadkert, Eötvös utca 1.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
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A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bobák Péter nyújt, a 0635/795-202-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Érsekvadkerti Petőfi
Sándor Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt
kérünk a KLIK Balassagyarmati Tankerület címére megküldeni (2660 Balassagyarmat, Óváros tér 28.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
az Erzsébet Királyné Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16-2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4465 Rakamaz, Ady Endre utca 63.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– vagy egyetemi szintű végzettség és az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő
szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak
megfelelő művész szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv 98. § (8) bekezdésében
meghatározott végzettség, szakképzettség,
– vagy főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanári szakképzettség, vagy ha nincs a képzés szakirányának
megfelelő egyetemi szintű tanárképzés, a szakképzés szakirányának megfelelő felsőfokú szakképzettség
vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében meghatározott végzettség,
szakképzettség,
– és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. mellékletében meghatározottak szerint a nemzetiségi
iskolai nevelésben-oktatásban pedagógus-munkakör betöltésére jogosító szakképzettség,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– azonos feltételek esetén előnyben kell részesíteni azt, aki a nemzetiséghez tartozik
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
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A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóthné Dr. Nagy Zsuzsa nyújt, a 06-42-795-253-as
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Erzsébet Királyné
Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Erzsébet Királyné Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola
intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK Nyíregyházi Tankerület címére megküldeni (4400
Nyíregyháza, Országzászló tér 1.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
az Esztergomi Szent Imre Általános Iskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16-2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Komárom-Esztergom megye, 2500 Esztergom, Petőfi Sándor utca 20.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fazekas Bernadett nyújt, a 33-795-203 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Esztergomi Szent Imre
Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
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A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Esztergomi Szent Imre Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a
KLIK Esztergomi Tankerület címére megküldeni (2500 Esztergom, Lőrinc utca 7.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
az Etesi Általános Iskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01-2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Nógrád megye, 3136 Etes, Iskola út 5.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
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– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bakayné Kovács Andrea nyújt, a 06-32/795-287-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Etesi Általános Iskola
– Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Etesi Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK Salgótarjáni
Tankerület címére megküldeni (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
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Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Fábiánházi Általános Iskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16-2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4354 Fábiánháza, Kossuth Lajos utca 47.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez ,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

1658

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 6. szám

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:

2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balogh-Kacsora Kinga nyújt, a 06-44/795-216 -os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Fábiánházi Általános
Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Fábiánházi Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK
Mátészalkai Tankerület címére megküldeni (4700 Mátészalka, Hősök tere 9.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Fabriczius József Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16-2021.08.15.-ig szól.
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A munkavégzés helye:
Pest megye, 2112 Veresegyház, Fő út 77-79.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fábián Zsolt/Fekete Andrea nyújt, a 28/795-209,28/795-229-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Fabriczius József
Általános Iskola – Intézményvezető.
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A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Fabriczius
József Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK Gödöllői Tankerület
címére megküldeni (2100 Gödöllő, Dózsa György u. 69/a).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Farkas László Általános Iskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.09.01-2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6423 Kelebia, Ady Endre utca 110.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
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– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– cselekvőképesség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy-Apátiné Kuszli Beatrix nyújt, a 77/795-208-as
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Farkas László Általános
Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Farkas László Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK
Kiskunhalasi Tankerület címére megküldeni (6400 Kiskunhalas, Köztársaság utca 1.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
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Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Fejér Megyei Vajda János Gimnázium és Szakközépiskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01-2021.08.15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Fejér megye, 2060 Bicske, Kossuth tér 3.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– Egyetem, /egyetemi szintű végzettség és tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– vagy egyetemi szintű végzettség és tanári szakképzettség, ha nincs a képzés szakirányának megfelelő egyetemi
szintű tanárképzés, a szakképzés szakirányának megfelelő egyetemi szintű szakképzettség vagy a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
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– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Péterfalvi Lajos nyújt, a 123456-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-06-17, valamint a beosztás megnevezését: Fejér Megyei Vajda
János Gimnázium és Szakközépiskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Fejér Megyei Vajda János Gimnázium és Szakközépiskola intézményvezetői beosztására”. Két további
példányt kérünk a KLIK Bicskei Tankerület címére megküldeni (2060 Bicske, Kossuth tér 14.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Fekete István - Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01-2021.08.15-ig szól.
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A munkavégzés helye:
Veszprém megye, 8400 Ajka, Fürst Sándor utca 2.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– Egyetem, /egyetemi szintű végzettség és tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Horváth Zoltán nyújt, a 06/88-550-203-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium – Intézményvezető.
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A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Fekete István - Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium intézményvezetői beosztására”. Két
további példányt kérünk a KLIK Ajkai Tankerület címére megküldeni (8400 Ajka, Alkotmány utca 3.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Fodros Általános Iskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01-2021.08.15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Budapest, 1039 Budapest, Fodros utca 38-40.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
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–
–
–
–

pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
cselekvőképesség,
a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés)
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Trebitsch Annamária nyújt, a 06-1-7958-101-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Fodros Általános Iskola
– Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Fodros
Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK Budapest III. Tankerület címére
megküldeni (1034 Budapest, Fő tér 1.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
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Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Forrói Gárdonyi Géza Általános Iskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.07.01-2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3849 Forró, Fő út 131.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés)
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
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A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rozsnyai Margit nyújt, a 46/795-202-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Forrói Gárdonyi Géza
Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Forrói Gárdonyi Géza Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a
KLIK Encsi Tankerület címére megküldeni (3860 Encs, Petőfi út 64.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Földeáki Návay Lajos Általános Iskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01-2021.08.15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Csongrád megye, 6922 Földeák, Zárda utca 18-20.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói, tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv 98. § (8) bekezdésében meghatározott végzettség, szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Czellár Mónika nyújt, a 06 (62) 795-215-ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-06-17, valamint a beosztás megnevezését: Földeáki Návay Lajos
Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

1670

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 6. szám

A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Földeáki Návay Lajos Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a
KLIK Makói Tankerület címére megküldeni (6900 Makó, Széchenyi tér 22.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Furtai Bessenyei György Általános Iskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16-2021.08.15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4141 Furta, Petőfi utca 7.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. mellékletében
meghatározottak szerint az iskolai nevelésben-oktatásban pedagógus-munkakör betöltésére jogosító
szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
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– cselekvőképesség,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– Azonos feltételek esetén előnyben kell részesíteni azt, aki a nemzetiséghez tartozik.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Varga Viktória nyújt, a 54/795-207-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-06-17, valamint a beosztás megnevezését: Furtai Bessenyei
György Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT-Furtai Bessenyei
György Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK Berettyóújfalui
Tankerület címére megküldeni (4100 Berettyóújfalu, Dózsa György utca 17-19.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
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Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Gamási Általános Iskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16-2021.08.15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Somogy megye, 8685 Gamás, Fő utca 94.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
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A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné Keller Izabella nyújt, a 06-85-795-204-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Gamási Általános Iskola
– Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Gamási
Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK Fonyódi Tankerület címére
megküldeni (8640 Fonyód, Szent István utca 17.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Gedói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01-2021.08.15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Csongrád megye, 6723 Szeged, József Attila sugárút 116.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói, tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv 98. § (8) bekezdésében meghatározott végzettség, szakképzettség, ,
– vagy főiskolai/egyetemi szintű végzettség az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak
megfelelő szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti
tárgynak megfelelő művész szakképzettség,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– cselekvőképesség,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hegyi Emese nyújt, a 62/795-233-ea telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-06-17, valamint a beosztás megnevezését: Gedói Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola – Intézményvezető.
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A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Gedói Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK Szegedi
Tankerület címére megküldeni (6725 Szeged, Kálvária sgt. 84-86.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Gerlai Általános Iskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01-2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Békés megye, 5623 Békéscsaba, Csabai út 1.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
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– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóthné Bertalan Julianna nyújt, a 66-795-215-ös
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Gerlai Általános Iskola
– Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Gerlai Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK Békéscsabai
Tankerület címére megküldeni (5600 Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
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Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Gesztelyi Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16-2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3715 Gesztely, Posta út 3.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
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A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szarka Petra nyújt, a 0646/795-231; 0646/517-650-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Gesztelyi Csokonai
Vitéz Mihály Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Szirmabesenyői Szinyei Merse Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői
beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK Miskolci Tankerület címére megküldeni (3527 Miskolc, Selyemrét
utca 1.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Gothard Jenő Általános Iskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01-2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Vas megye, 9700 Szombathely, Benczúr Gyula utca 10.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sámuel Mária nyújt, a 06/94-795-236-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Gothard Jenő Általános
Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
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A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Gothard Jenő Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK
Szombathelyi Tankerület címére megküldeni (9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 11.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01-2021.08.15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2100 Gödöllő, Légszesz utca 10.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– cselekvőképesség,
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– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fábián Zsolt/Fekete Andrea nyújt, a 28/795-209,28/795-229-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Gödöllői Hajós Alfréd
Általános Iskola.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Gödöllői Hajós
Alfréd Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK Gödöllői Tankerület
címére megküldeni (2100 Gödöllő, Dózsa György u. 69/a).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
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Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Gulner Gyula Általános Iskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01-2021.08.15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Budapest, 1183 Budapest, Gulner Gyula utca 2.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
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A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csányi Zsanett nyújt, a 061/795-8193-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Gulner Gyula Általános
Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Gulner Gyula
Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK Budapest XVIII. Tankerület
címére megküldeni (1184 Budapest, Üllői út 453.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a GÚT Általános Iskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16-2021.08.15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4075 Görbeháza, Széchenyi utca 9.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Éles Béláné nyújt, a 52/550-256-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-06-17, valamint a beosztás megnevezését: GÚT Általános Iskola
– Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
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A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni),
zárt borítékban kérjük megküldeni a KLIK Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – GÚT
Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK Hajdúnánási Tankerület címére
megküldeni (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16-2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3525 Miskolc, Mátyás király utca 21.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
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– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szarka Petra nyújt, a 06-46/795-231; 06-46/517-650-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Gyarmati Dezső Sport
Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a
KLIK Miskolci Tankerület címére megküldeni (3527 Miskolc, Selyemrét utca 1.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
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Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Gyarmati Kossuth Lajos Általános Iskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16-2021.08.15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9126 Gyarmat, Kossuth utca 46.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói, tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv 98. § (8) bekezdésében meghatározott végzettség, szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– cselekvőképesség,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
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A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Lajos nyújt, a 06-30/6267628 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-06-17, valamint a beosztás megnevezését: Gyarmati Kossuth
Lajos Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Gyarmati
Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK Téti Tankerület
címére megküldeni (9100 Tét, Fő u. 123.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Gyermelyi Általános Iskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16-2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Komárom-Esztergom megye, 2821 Gyermely, Iskola utca 10-12.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. mellékletében meghatározottak szerint a nemzetiségi
iskolai nevelésben-oktatásban pedagógus-munkakör betöltésére jogosító szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– Azonos feltételek esetén előnyben kell részesíteni azt, aki a nemzetiséghez tartozik
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség,
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szalóczy Zoltán nyújt, a 34/795-237-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
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adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Gyermelyi Általános
Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Gyermelyi Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK
Tatabányai Tankerület címére megküldeni (2800 Tatabánya, Fő tér 4.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Gyömrői Fekete István Általános Iskola és Szakiskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01-2021.08.15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2230 Gyömrő, Kossuth Ferenc utca 5-7.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
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Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– vagy főiskolai, egyetemi szintű végzettség és tanári szakképzettség vagy a szakképzés szakirányának megfelelő
felsőfokú szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésében
meghatározott végzettség, szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Villand József nyújt, a 06-29-795-218-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-06-17, valamint a beosztás megnevezését: Gyömrői Fekete István
Általános Iskola és Szakiskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Gyömrői Fekete István Általános Iskola és Szakiskola intézményvezetői beosztására”. Két további
példányt kérünk a KLIK Monori Tankerület címére megküldeni (2200 Monor, Petőfi Sándor u. 27).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Gyöngyszem Német Nemzetiségi Általános Iskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01-2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3958 Hercegkút, Kossuth Lajos út 2.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
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– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Koleszárné Braun Mónika nyújt, a 06-47/795-212-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Gyöngyszem Német
Nemzetiségi Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Gyöngyszem Német Nemzetiségi Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt
kérünk a KLIK Sárospataki Tankerület címére megküldeni (3950 Sárospatak, Kossuth utca 44.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
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Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Györei Templom Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16-2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Tolna megye, 7352 Györe, Rákóczi utca 24.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. mellékletében meghatározottak szerint a nemzetiségi
iskolai nevelésben-oktatásban pedagógus-munkakör betöltésére jogosító szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– azonos feltételek esetén előnyben kell részesíteni azt, aki a nemzetiséghez tartozik
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
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– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Steiner Krisztián tankerületi igazgató nyújt, a 06-74-795-244-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Györei Templom
Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Györei Templom Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK
Bonyhádi Tankerület címére megküldeni (7150 Bonyhád, Széchenyi tér 4.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Győri Eötvös József Általános Iskola és Szakiskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01-2021.08.15.-ig szól.
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A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9025 Győr, Gyepszél utca 2.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanári szakképzettség vagy a szakképzés szakirányának megfelelő
felsőfokú szakképzettség vagy főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– cselekvőképesség,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Stancig Zoltán nyújt, a 06-96/795-227-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-06-17, valamint a beosztás megnevezését: Győri Eötvös József
Általános Iskola és Szakiskola – Intézményvezető.
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A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Győri Eötvös József Általános Iskola és Szakiskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt
kérünk a KLIK Győri Tankerület címére megküldeni (9024 Győr, Nádor tér 4. II. emelet).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01-2021.08.15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9023 Győr, Kodály Zoltán utca 20-24.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem/egyetemi szintű végzettség és tanítói, tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésében meghatározott végzettség, szakképzettség,
– vagy egyetemi szintű végzettség és tanári szakképzettség, ha nincs a képzés szakirányának megfelelő egyetemi
szintű tanárképzés, a szakképzés szakirányának megfelelő egyetemi szintű szakképzettség vagy a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésében meghatározott végzettség, szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
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–
–
–
–

pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
cselekvőképesség,
a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Stancig Zoltán nyújt, a 06-96/795-227-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-06-17, valamint a beosztás megnevezését: Győri Móra Ferenc
Általános Iskola és Szakközépiskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola intézményvezetői beosztására”. Két további
példányt kérünk a KLIK Győri Tankerület címére megküldeni (9024 Győr, Nádor tér 4. II. emelet).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
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Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01-2021.08.15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9023 Győr, Szabolcska Mihály utca 5.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, egyetemi szintű végzettség és tanítói, tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében meghatározott végzettség és szakképzettség,
– vagy egyetemi szintű végzettség és tanári szakképzettség, ha nincs a képzés szakirányának megfelelő egyetemi
szintű tanárképzés, a szakképzés szakirányának megfelelő egyetemi szintű szakképzettség vagy a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésében meghatározott végzettség, szakképzettség,
– vagy a nevelő-oktató munka pedagógiai szakaszának megfelelő egyetemi szintű végzettség és kollégiumi
nevelőtanári, vagy gyógypedagógus vagy szociálpedagógus vagy játék- és szabadidő-szervező tanári vagy
tanulási és pályatanácsadó tanári vagy tehetségfejlesztő tanári vagy hittanár-nevelő tanári szakképzettség vagy
a nevelő-oktató munka pedagógiai szakaszának megfelelően tanító, tanári szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
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– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Stancig Zoltán nyújt, a 06-96/795-227-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-06-17, valamint a beosztás megnevezését: Győri Tánc- és
Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium intézményvezetői
beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK Győri Tankerület címére megküldeni (9024 Győr, Nádor tér 4. II.
emelet.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
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A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.15-2021.08.15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2740 Abony, Kálvin János utca 11.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói, tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv 98. § (8) bekezdésében meghatározott végzettség, szakképzettség,
– vagy főiskolai/egyetemi szintű végzettség az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak
megfelelő szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti
tárgynak megfelelő művész szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 15. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Arató Istvánné nyújt, a 53/795-201-es telefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Gyulai Gaál Miklós
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Gyulai Gaál
Miklós Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a
KLIK Ceglédi Tankerület címére megküldeni (2700 Cegléd, Malom tér 3.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Hajdúböszörményi Bethlen Gábor Általános Iskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01-2021.08.15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4220 Hajdúböszörmény, Tizenháromvértanú utca 1.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
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Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Riczu Juliánna nyújt, a 06-52/550-246-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-06-17, valamint a beosztás megnevezését: Hajdúböszörményi
Bethlen Gábor Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá:
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„PÁLYÁZAT Hajdúböszörményi Bethlen Gábor Általános Iskola-intézményvezetői beosztására”. Két további példányt
kérünk a KLIK Hajdúböszörményi Tankerület címére megküldeni (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16-2021.08.15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4087 Hajdúdorog, Tokaji út 5.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói, tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv 98. § (8) bekezdésében meghatározott végzettség, szakképzettség,
– vagy főiskolai/egyetemi szintű végzettség az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak
megfelelő szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti
tárgynak megfelelő művész szakképzettség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
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– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Riczu Juliánna tankerületi igazgató nyújt, a 52/550-246-os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-06-17, valamint a beosztás megnevezését: Hajdúdorogi Móra
Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására”.
Két további példányt kérünk a KLIK Hajdúböszörményi Tankerület címére megküldeni (4220 Hajdúböszörmény,
Bocskai tér 1.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
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Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Hajósi Szent Imre Általános Iskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16-2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6344 Hajós, Jókai utca 4.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. mellékletében meghatározottak szerint a nemzetiségi
iskolai nevelésben-oktatásban pedagógus-munkakör betöltésére jogosító szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– azonos feltételek esetén előnyben kell részesíteni azt, aki a nemzetiséghez tartozik
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
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– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3.
személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Török Andrea Márta nyújt, a 78/ 795 205 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Hajósi Szent Imre
Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Hajósi Szent Imre Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK
Kalocsai Tankerület címére megküldeni (6300 Kalocsa, Szent István király út 35.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Halmajugrai Arany János Általános Iskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.07.01-2021.08.15-ig szól.
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A munkavégzés helye:
Heves megye, 3273 Halmajugra, Kossuth Lajos utca 125-127.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csernyik-Tóth Nikolett nyújt, a 06-37-795-209-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Halmajugrai Arany
János Általános Iskola – Intézményvezető.
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A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá:
Halmajugrai Arany János Általános Iskola-intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK
Gyöngyösi Tankerület címére megküldeni (3200 Gyöngyös, Fő tér 13.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Hatvani 5. Sz. Általános Iskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16-2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Heves megye, 3000 Hatvan, Szabadság utca 13.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
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– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Heltainé Sörös Anikó nyújt, a 37/795-213-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Hatvani 5. Sz. Általános
Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Hatvani 5. Sz. Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK
Hatvani Tankerület címére megküldeni (3000 Hatvan, Balassi Bálint út 3.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
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Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Veszprém megye, 8409 Úrkút, Rákóczi utca 42.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség,
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A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Horváth Zoltán nyújt, a 06/88/550-203-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Hauser Lajos Német
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.
Két további példányt kérünk a KLIK Ajkai Tankerület címére megküldeni (8400 Ajka, Alkotmány u. 3.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Veszprém megye, 8440 Herend, Iskola utca 8.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szalay Lilla nyújt, a 88/550-230-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Herendi Német
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
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A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további
példányt kérünk a KLIK Veszprémi Tankerület címére megküldeni (8200 Veszprém, Szabadság tér 15.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Hetvehelyi Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.07.01.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7681 Hetvehely, Rákóczi utca 30.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. mellékletében meghatározottak szerint a német
nemzetiségi iskolai nevelésben-oktatásban pedagógus-munkakör betöltésére jogosító szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
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A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– azonos feltételek esetén előnyben kell részesíteni azt, aki a nemzetiséghez tartozik.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Joó László nyújt, a 73/795-208-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Hetvehelyi Általános
Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá:
Hetvehelyi Általános Iskola-intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK Szentlőrinci
Tankerület címére megküldeni (7940 Szentlőrinc, Pécsi utca 21.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
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Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Hollókői Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Nógrád megye, 3176 Hollókő, József Attila út 1.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
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A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kormány Zsoltné nyújt, a 0632/795-242-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42–46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Hollókői
Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Hollókői Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK Szécsényi
Tankerület címére megküldeni (3170 Szécsény, Kossuth út 3.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Horváth Boldizsár Kollégium intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Vas megye, 9700 Szombathely, Magyar László utca 2.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
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Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, egyetemi szintű végzettség és kollégiumi nevelőtanári vagy gyógypedagógus vagy szociálpedagógus
vagy játék- és szabadidő-szervező tanári vagy tanulási és pályatanácsadó tanári vagy tehetségfejlesztő tanári
vagy hittanár-nevelő tanári szakképzettség vagy a nevelő-oktató munka pedagógiai szakaszának megfelelően
tanító, tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében
meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Norbert nyújt, a 06/94/795-221-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Horváth Boldizsár
Kollégium – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Horváth Boldizsár Kollégium intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK
Szombathelyi Tankerület címére megküldeni (9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 11.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Hosszúhetényi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7694 Hosszúhetény, Verseny utca 9.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– vagy egyetemi szintű végzettség és az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő
szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak
megfelelő művész szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv 98. § (8) bekezdésében
meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vedelek Mihály nyújt, a 72/795-236-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Hosszúhetényi
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni),
zárt borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják
rá „PÁLYÁZAT – Hosszúhetényi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására”.
Két további példányt kérünk a KLIK Pécsi Tankerület címére megküldeni (7622 Pécs, Színház tér 2.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
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Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Hunyadi Mátyás Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5200 Törökszentmiklós, Hunyadi utca 6.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

1722

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 6. szám

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kis Szilvia Gabriella nyújt, a 56/795-249-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Hunyadi Mátyás
Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Hunyadi Mátyás Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.
Két további példányt kérünk a KLIK Törökszentmiklósi Tankerület címére megküldeni (5200 Törökszentmiklós,
Kossuth Lajos út 135/a.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
az Id. Szabó István Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.15.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Nógrád megye, 3123 Cered, Kossuth út 49.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. mellékletében meghatározottak szerint a nemzetiségi
iskolai nevelésben-oktatásban pedagógus-munkakör betöltésére jogosító szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– azonos feltételek esetén előnyben kell részesíteni azt, aki a nemzetiséghez tartozik.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 15. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bakayné Kovács Andrea nyújt, a 06-32/795-287-es
telefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Id. Szabó István
Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Id. Szabó István Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK
Salgótarjáni Tankerület címére megküldeni (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Nógrád megye, 3170 Szécsény, Rákóczi út 90.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
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Pályázati feltételek:
– egyetem/egyetemi szintű végzettség és tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– vagy egyetemi szintű végzettség és tanári szakképzettség, ha nincs a képzés szakirányának megfelelő egyetemi
szintű tanárképzés, a szakképzés szakirányának megfelelő egyetemi szintű szakképzettség vagy a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kormány Zsoltné nyújt, a 06 32/795-242-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola intézményvezetői beosztására”.
Két további példányt kérünk a KLIK Szécsényi Tankerület címére megküldeni (3170 Szécsény, Kossuth út 3.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
az Imre Sándor Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.07.01.–2021.08.15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2255 Szentlőrinckáta, Dózsa György út 48.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– cselekvőképesség,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
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– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Katonáné Barna Zsuzsanna tankerületi igazgató nyújt,
a 29/795 226-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Imre Sándor Általános
Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Imre Sándor Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK
Nagykátai Tankerület címére megküldeni (2760 Nagykáta, Dózsa György út 4.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
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Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
az Ináncsi Arany János Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.07.01.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3851 Ináncs, Rákóczi út 10.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
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A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rozsnyai Margit nyújt, a 46/795-202-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Ináncsi Arany János
Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Ináncsi Arany János Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK
Encsi Tankerület címére megküldeni (3861 Encs, Petőfi út 64.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Jánkmajtisi Móricz Zsigmond Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4741 Jánkmajtis, Kossuth utca 7.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe
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Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kálnoki Attila nyújt, a 30/626-7709-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Jánkmajtisi Móricz
Zsigmond Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Jánkmajtisi Móricz Zsigmond Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt
kérünk a KLIK Fehérgyarmati Tankerület címére megküldeni (4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 38.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Jánossomorjai Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01.–2021.08.15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9241 Jánossomorja, Óvári utca 1.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő
szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak
megfelelő művész szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
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– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Enikő nyújt, a 96/795-243-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-06-17, valamint a beosztás megnevezését: Jánossomorjai
Alapfokú Művészeti Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Jánossomorjai Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a
KLIK Mosonmagyaróvári Tankerület címére megküldeni (9200 Mosonmagyaróvár, Dr. Gyárfás u. 3.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Kalkuttai Teréz Anya Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
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A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01.–2021.08.15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4087 Hajdúdorog, Nánási út 19.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. mellékletében
meghatározottak szerint az iskolai nevelésben-oktatásban pedagógus-munkakör betöltésére jogosító
szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– azonos feltételek esetén előnyben kell részesíteni azt, aki a nemzetiséghez tartozik.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Riczu Juliánna nyújt, a 06-52/550-246-os telefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-06-17, valamint a beosztás megnevezését: Kalkuttai Teréz Anya
Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Kalkuttai Teréz Anya Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk
a KLIK Hajdúböszörményi Tankerület címére megküldeni (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Kántorjánosi Móra Ferenc Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.07.01.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4335 Kántorjánosi, Kossuth Lajos utca 6.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
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Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balogh-Kacsora Kinga nyújt, a 06-44/795-216-os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Kántorjánosi Móra
Ferenc Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Kántorjánosi Móra Ferenc Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk
a KLIK Mátészalkai Tankerület címére megküldeni (4700 Mátészalka, Hősök tere 9.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Kányai Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.15.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Somogy megye, 8667 Kánya, Fő utca 189.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– cselekvőképesség,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
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– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 15. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Reichert Zoltán nyújt, a 06-84 795-211-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Kányai Általános Iskola
– Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Kányai
Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK Tabi Tankerület címére
megküldeni (8660 Tab, Virág utca 12-14).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Kapocs Magyar–Angol Két Tannyelvű Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás
ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő

1738

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 6. szám

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01.–2021.08.15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Budapest, 1188 Budapest, Kapocs utca 56.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói, tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv 98. § (8) bekezdésében meghatározott végzettség, szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csányi Zsanett nyújt, a 06 1/795-8193-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-06-17, valamint a beosztás megnevezését: Kapocs Magyar–Angol
Két Tannyelvű Általános Iskola – Intézményvezető.
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A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Kapocs
Magyar–Angol Két Tannyelvű Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK
Budapest XVIII. Tankerület címére megküldeni (1185 Budapest, Üllői út 453.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Kaposvári Zichy Mihály Iparművészeti Szakközépiskola és Kollégium intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Somogy megye, 7400 Kaposvár, Szántó utca 11.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, egyetemi szintű végzettség és tanári szakképzettség, ha nincs a képzés szakirányának megfelelő
egyetemi szintű tanárképzés, a szakképzés szakirányának megfelelő egyetemi szintű szakképzettség vagy a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésében meghatározott végzettség, szakképzettség,
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– vagy egyetemi szintű végzettség és kollégiumi nevelőtanári vagy gyógypedagógus vagy szociálpedagógus
vagy játék- és szabadidő-szervező tanári vagy tanulási és pályatanácsadó tanári vagy tehetségfejlesztő tanári
vagy hittanár-nevelő tanári szakképzettség vagy a nevelő-oktató munka pedagógiai szakaszának megfelelően
tanító, tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében
meghatározott végzettség, szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– cselekvőképesség,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Frányó Zsolt nyújt, a 82/795-225-ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-06-17, valamint a beosztás megnevezését: Kaposvári Zichy Mihály
Iparművészeti Szakközépiskola és Kollégium – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Kaposvári Zichy Mihály Iparművészeti Szakközépiskola és Kollégium intézményvezetői beosztására”.
Két további példányt kérünk a KLIK Kaposvári Tankerület címére megküldeni (7400 Kaposvár, Szántó u. 5.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Karacs Ferenc Kollégium intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16.–2021.08.15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4150 Püspökladány, Hősök tere 2.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, egyetemi szintű végzettség és kollégiumi nevelőtanári vagy gyógypedagógus vagy szociálpedagógus
vagy játék- és szabadidő-szervező tanári vagy tanulási és pályatanácsadó tanári vagy tehetségfejlesztő tanári
vagy hittanár-nevelő tanári szakképzettség vagy a nevelő-oktató munka pedagógiai szakaszának megfelelően
tanító, tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében
meghatározott végzettség, szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.

1742

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 6. szám

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Oláhné dr. Szeremlei Erzsébet nyújt, a 06-52/550-374-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-06-17, valamint a beosztás megnevezését: Karacs Ferenc
Kollégium – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Karacs Ferenc Kollégium intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK Debreceni
Tankerület címére megküldeni (4026 Debrecen, Kálvin tér 11.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
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Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Karácsondi Gönczy Pál Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Heves megye, 3281 Karácsond, Szent István utca 40.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
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A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csernyik-Tóth Nikolett nyújt, a 06-37-795-209-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Karácsondi Gönczy Pál
Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Karácsondi Gönczy Pál Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk
a KLIK Gyöngyösi Tankerület címére megküldeni (3200 Gyöngyös, Fő tér 13.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Karcagi Arany János Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5300 Karcag, Arany János utca 15-2.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kissné Soós Ágnes nyújt, a 06 59-795-207-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Karcagi Arany János
Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
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A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Karcagi Arany János Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK
Karcagi Tankerület címére megküldeni (5300 Karcag, Horváth Ferenc utca 7. I/6.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Kardos István Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01.–2021.08.15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2310 Szigetszentmiklós, Tököli út 30/a.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, egyetemi szintű végzettség és tanítói, tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésében meghatározott végzettség, szakképzettség,
– vagy egyetemi szintű végzettség és tanári szakképzettség, ha nincs a képzés szakirányának megfelelő egyetemi
szintű tanárképzés, a szakképzés szakirányának megfelelő egyetemi szintű szakképzettség vagy a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésében meghatározott végzettség, szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
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– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– cselekvőképesség,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Miskolczi Mária nyújt, a 06-24/795-206-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-06-17, valamint a beosztás megnevezését: Kardos István
Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Kardos István Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola intézményvezetői beosztására”.
Két további példányt kérünk a KLIK Szigetszentmiklósi Tankerület címére megküldeni (2310 Szigetszentmiklós,
ÁTI-Sziget Ipari Park 1/A.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
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Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Karinthy Frigyes Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01.–2021.08.15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Budapest, 1183 Budapest, Thököly út 7.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, egyetemi szintű végzettség és tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség és szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
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A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csányi Zsanett nyújt, a 06 1/795-8193-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46., Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-06-17, valamint a beosztás megnevezését: Karinthy
Frigyes Gimnázium – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: 2016-02-20, valamint a következő szöveget”PÁLYÁZAT – Karinthy Frigyes Gimnázium
intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK Budapest XVIII. Tankerület címére megküldeni
(1183 Budapest, Üllői út 453.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Kárpáti János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Zala megye, 8315 Gyenesdiás, Kossuth Lajos utca 91.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– vagy egyetemi szintű végzettség és az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő
szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak
megfelelő művész szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv 98. § (8) bekezdésében
meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Gábor, Lázár Krisztián nyújt, a 06-83/795-203,
06-83/795-204-es telefonszámokon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Kárpáti János Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – Intézményvezető.
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A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Kárpáti János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további
példányt kérünk a KLIK Keszthelyi Tankerület címére megküldeni (8360 Keszthely, Deák Ferenc utca 23.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Kassa Utcai Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16.–2021.08.15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Budapest, 1185 Kassa utca 175–181.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
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–
–
–
–

pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
cselekvőképesség,
büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csányi Zsanett nyújt, a 06 1 795 8193-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-06-17, valamint a beosztás megnevezését: Kassa Utcai Általános
Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Kassa Utcai Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK
Budapest XVIII. Tankerület címére megküldeni (1181 Budapest, Üllői út 453. I. em.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
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Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Kazinczy Gábor Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3642 Bánhorváti, Szabadság út 144.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
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A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Székelyné Varga Mária Ágnes tankerületi igazgató nyújt,
a 48/795-206-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Kazinczy Gábor
Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Kazinczy Gábor Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK
Kazincbarcikai Tankerület címére megküldeni (3700 Kazincbarcika, Rákóczi tér 6. fszt. 5.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Kecskeméti Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.07.01.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Nyíri út 28.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, egyetemi szintű végzettség és kollégiumi nevelőtanári vagy gyógypedagógus vagy szociálpedagógus
vagy játék- és szabadidő-szervező tanári vagy tanulási és pályatanácsadó tanári vagy tehetségfejlesztő tanári
vagy hittanár-nevelő tanári szakképzettség vagy a nevelő-oktató munka pedagógiai szakaszának megfelelően
tanító, tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében
meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pálinkásné Endre Petra nyújt, a 06 76/795-222-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Kecskeméti Táncsics
Mihály Középiskolai Kollégium – Intézményvezető.
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A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Kecskeméti Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium intézményvezetői beosztására”. Két további
példányt kérünk a KLIK Kecskeméti Tankerület címére megküldeni (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.

***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Kemecsei Arany János Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.07.01.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4501 Kemecse, Móricz Zsigmond utca 47.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
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Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– vagy egyetemi szintű végzettség és az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő
szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak
megfelelő művész szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv 98. § (8) bekezdésében
meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pásztor Gyula Csabáné nyújt, a 42 795-215-ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Kemecsei Arany János
Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Kemecsei Arany János Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására”.
Két további példányt kérünk a KLIK Kemecsei Tankerület címére megküldeni (4501 Kemecse, Móricz Zsigmond
utca 47.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Kisbéri Táncsics Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola intézményvezető
(magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Komárom-Esztergom megye, 2870 Kisbér, Batthyány tér 2.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem/egyetemi szintű végzettség és tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– vagy egyetemi szintű végzettség és tanári szakképzettség, ha nincs a képzés szakirányának megfelelő egyetemi
szintű tanárképzés, a szakképzés szakirányának megfelelő egyetemi szintű szakképzettség vagy a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Kálmán Imréné nyújt, a 06/34/795-202-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Kisbéri Táncsics Mihály
Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Kisbéri Táncsics Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.
Két további példányt kérünk a KLIK Kisbéri Tankerület címére megküldeni (2870 Kisbér, Széchenyi utca 2.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

1760

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 6. szám

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Komárom-Esztergom megye, 2851 Környe, Beloiannisz utca 1.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– vagy egyetemi szintű végzettség és az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő
szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak
megfelelő művész szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv 98. § (8) bekezdésében
meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
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– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szalóczy Zoltán nyújt, a 34/795-237-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Kisfaludy Mihály
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására”. Két
további példányt kérünk a KLIK Tatabányai Tankerület címére megküldeni (2800 Tatabánya, Fő tér 4.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Kisgyőri Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.09.01.–2021.08.15-ig szól.
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A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3556 Kisgyőr, Dózsa György utca 26.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– cselekvőképesség,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szarka Petra nyújt, a 0646/795-231; 0646/517-650-es
telefonszámokon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Kisgyőri Általános
Iskola – Intézményvezető.
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A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Kisgyőri Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK Miskolci
Tankerület címére megküldeni (3527 Miskolc, Selyemrét utca 1.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Kiskunfélegyházi József Attila Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.09.01.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6100 Kiskunfélegyháza, Deák Ferenc utca 14.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
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–
–
–
–

büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
cselekvőképesség,
pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– szakmai önéletrajz,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pálfi Tamás nyújt, a 76/795-237-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Kiskunfélegyházi József
Attila Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Kiskunfélegyházi József Attila Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt
kérünk a KLIK Kiskunfélegyházai Tankerület címére megküldeni (6100 Kiskunfélegyháza, Petőfi tér 8.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
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Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Kiskunhalasi Bibó István Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6400 Kiskunhalas, Szász Károly utca 21.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem/egyetemi szintű végzettség és tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
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A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy-Apátiné Kuszli Beatrix nyújt, a 06-77/795-208-as
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Kiskunhalasi Bibó
István Gimnázium – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Kiskunhalasi Bibó István Gimnázium intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK
Kiskunhalasi Tankerület címére megküldeni (6400 Kiskunhalas, Köztársaság utca 1.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Kisnánai Szent Imre Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Heves megye, 3264 Kisnána, Petőfi Sándor utca 34.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe
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Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csernyik-Tóth Nikolett nyújt, a 06-37-795-209-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Kisnánai Szent Imre
Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Kisnánai Szent Imre Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK
Gyöngyösi Tankerület címére megküldeni (3200 Gyöngyös, Fő tér 13.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Kispesti Erkel Ferenc Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01.–2021.08.15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Budapest, 1192 Budapest, Hungária út 11.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. mellékletében
meghatározottak szerint az iskolai nevelésben-oktatásban pedagógus-munkakör betöltésére jogosító
szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
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A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– azonos feltételek esetén előnyben kell részesíteni azt, aki a nemzetiséghez tartozik.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Andrea nyújt, a 06-1-795-8168-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-06-17, valamint a beosztás megnevezését: Kispesti Erkel Ferenc
Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT-Kispesti Erkel
Ferenc Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK Budapest XIX. Tankerület
címére megküldeni (1192 Budapest, Ady Endre út 7.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
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Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Kispesti Vass Lajos Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01.–2021.08.15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Budapest, 1193 Budapest, Csokonai utca 9.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
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A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Andrea nyújt, a 06-1-795-8168-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Kispesti Vass Lajos
Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Kispesti Vass
Lajos Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK Budapest XIX. Tankerület
címére megküldeni (1192 Budapest, Ady Endre út 7.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Kisteleki Rózsaliget Kollégium intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16.–2021.08.15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Csongrád megye, 6760 Kistelek, Ifjúság tér 4.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
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Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, egyetemi szintű végzettség és kollégiumi nevelőtanári vagy gyógypedagógus vagy szociálpedagógus
vagy játék- és szabadidő-szervező tanári vagy tanulási és pályatanácsadó tanári vagy tehetségfejlesztő tanári
vagy hittanár-nevelő tanári szakképzettség vagy a nevelő-oktató munka pedagógiai szakaszának megfelelően
tanító, tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében
meghatározott végzettség, szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bukor Renáta nyújt, a 06 62 795 210-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-06-17, valamint a beosztás megnevezését: Kisteleki Rózsaliget
Kollégium – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Kisteleki Rózsaliget Kollégium intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK
Kisteleki Tankerület címére megküldeni (6760 Kistelek, Árpád utca 2-8.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Kiszombori Dózsa György Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01.–2021.08.15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Csongrád megye, 6775 Kiszombor, Óbébai utca 6.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói, tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv 98. § (8) bekezdésében meghatározott végzettség, szakképzettség,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Czellár Mónika nyújt, a 06 (62) 795-215-ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-06-17, valamint a beosztás megnevezését: Kiszombori Dózsa
György Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Kiszombori Dózsa György Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk
a KLIK Makói Tankerület címére megküldeni (6900 Makó, Széchenyi tér 22.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
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Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Kocsordi Jókai Mór Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.15.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4751 Kocsord, Jókai utca 14.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. mellékletében meghatározottak szerint a nemzetiségi
iskolai nevelésben-oktatásban pedagógus-munkakör betöltésére jogosító szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– azonos feltételek esetén előnyben kell részesíteni azt, aki a nemzetiséghez tartozik.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
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– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 15. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balogh-Kacsora Kinga nyújt, a 06-44/795-216-os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Kocsordi Jókai Mór
Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Kocsordi Jókai Mór Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK
Mátészalkai Tankerület címére megküldeni (4700 Mátészalka, Hősök tere 9.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Kónyi Deák Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01.–2021.08.15.-ig szól.
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A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9144 Kóny, Béke utca 1.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. mellékletében
meghatározottak szerint az iskolai nevelésben-oktatásban pedagógus-munkakör betöltésére jogosító
szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– azonos feltételek esetén előnyben kell részesíteni azt, aki a nemzetiséghez tartozik.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Nagy Adél nyújt, a 06-96/795-206-os telefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-06-17, valamint a beosztás megnevezését: Kónyi Deák Ferenc
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Kónyi Deák
Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a
KLIK Csornai Tankerület címére megküldeni (9300 Csorna, Laky Döme u. 3.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Kósa György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Veszprém megye, 8220 Balatonalmádi, Bajcsy-Zsilinszky utca 60.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

1779

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 6. szám

Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak
megfelelő szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti
tárgynak megfelelő művész szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv 98. §
(8) bekezdésében meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hontai-Cziráki Marianna nyújt, a 88/550-217-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Kósa György Zenei
Alapfokú Művészeti Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon

1780

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 6. szám

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Kósa György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt
kérünk a KLIK Balatonalmádi Tankerület címére megküldeni (8220 Balatonalmádi, Bajcsy-Zsilinszky utca 60/2.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola és Kollégium intézményvezető
(magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5350 Tiszafüred, Baross utca 36.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem/egyetemi szintű végzettség és tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– vagy egyetemi szintű végzettség és kollégiumi nevelőtanári vagy gyógypedagógus vagy szociálpedagógus
vagy játék- és szabadidő-szervező tanári vagy tanulási és pályatanácsadó tanári vagy tehetségfejlesztő tanári
vagy hittanár-nevelő tanári szakképzettség vagy a nevelő-oktató munka pedagógiai szakaszának megfelelően
tanító, tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében
meghatározott végzettség, szakképzettség,
– vagy egyetemi szintű végzettség és tanári szakképzettség, ha nincs a képzés szakirányának megfelelő egyetemi
szintű tanárképzés, a szakképzés szakirányának megfelelő egyetemi szintű szakképzettség vagy a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,

1781

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 6. szám

– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Cseh Istvánné nyújt, a 06 59-795-227-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Kossuth Lajos
Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola és Kollégium.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni),
zárt borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják
rá „PÁLYÁZAT – Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola és Kollégium intézményvezetői
beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK Tiszafüredi Tankerület címére megküldeni (5350 Tiszafüred, Kossuth
tér 1.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
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Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Kökönyösi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7300 Komló, Alkotmány utca 2/b.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– vagy egyetemi szintű végzettség és az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő
szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak
megfelelő művész szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv 98. § (8) bekezdésében
meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
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– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vargáné Farkas Alíz nyújt, a 06-72/795-206-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Kökönyösi Általános
Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Kökönyösi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására”.
Két további példányt kérünk a KLIK Komlói Tankerület címére megküldeni (7300 Komló, Kossuth u.103.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Körmendi Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01.–2021.08.15-ig szól.
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A munkavégzés helye:
Vas megye, 9900 Körmend, Kölcsey Ferenc utca 12.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– vagy egyetemi szintű végzettség és az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő
szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak
megfelelő művész szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv 98. § (8) bekezdésében
meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Farkas Tiborné nyújt, a 06 30 626-6476-os telefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Körmendi Kölcsey
Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Körmendi Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására”.
Két további példányt kérünk a KLIK Körmendi Tankerület címére megküldeni (9900 Körmend, Szabadság tér 7.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Körömi IV. Béla Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3577 Köröm, Kossuth Lajos utca 44.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
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Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szarka Petra nyújt, a 0646/795-231; 0646/517-650-es
telefonszámokon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Körömi IV. Béla
Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Körömi IV. Béla Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK
Miskolci Tankerület címére megküldeni (3527 Miskolc, Selyemrét utca 1.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Kőrösi Csoma Sándor Kollégium intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16.–2021.08.15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4080 Hajdúnánás, Baross utca 11/A.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, egyetemi szintű végzettség és kollégiumi nevelőtanári vagy gyógypedagógus vagy szociálpedagógus
vagy játék- és szabadidő-szervező tanári vagy tanulási és pályatanácsadó tanári vagy tehetségfejlesztő tanári
vagy hittanár-nevelő tanári szakképzettség vagy a nevelő-oktató munka pedagógiai szakaszának megfelelően
tanító, tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében
meghatározott végzettség, szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.

1788

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 6. szám

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Oláhné dr. Szeremlei Erzsébet nyújt, a 06 52/550-374-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-06-17, valamint a beosztás megnevezését: Kőrösi Csoma Sándor
Kollégium – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Kőrösi Csoma Sándor Kollégium intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK
Debreceni Tankerület címére megküldeni (4026 Debrecen, Kálvin tér 11.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

1789

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 6. szám

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Kövy Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01.–2021.08.15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4181 Nádudvar, Fő út 137–141.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói, tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv 98. § (8) bekezdésében meghatározott végzettség, szakképzettség,
– vagy főiskolai/egyetemi szintű végzettség az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak
megfelelő szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti
tárgynak megfelelő művész szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
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– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szandai Kázmér nyújt, a +36-30-384-0612 vagy a
+36-52-550-263-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-06-17, valamint a beosztás megnevezését: Kövy Sándor Általános
és Alapfokú Művészeti Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Kövy Sándor
Általános és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK
Hajdúszoboszlói Tankerület címére megküldeni (4200 Hajdúszoboszló, Kálvin tér 7.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a KT Bem József Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6200 Kiskőrös, Vasvári Pál utca 2.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varga Gyula nyújt, a 78/795-211-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: KT Bem József
Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
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A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – KT Bem József Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK
Kiskőrösi Tankerület címére megküldeni (6200 Kiskőrös, Petőfi tér 2.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Kvassay Jenő Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.07.01.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 84.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– cselekvőképesség,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sándor Zsoltné nyújt, a 27/795-223-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Kvassay Jenő Általános
Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Kvassay
Jenő Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK Váci Tankerület címére
megküldeni (2600 Vác, dr. Csányi László körút 45.)
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
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Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Lajos Árpád Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3643 Dédestapolcsány, Iskola utca 29.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
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A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Székelyné Varga Mária Ágnes tankerelti igazgató nyújt,
a 48/795-206-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Lajos Árpád Általános
Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Lajos Árpád Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK
Kazincbarcikai Tankerület címére megküldeni (3701 Kazincbarcika, Rákóczi tér 6. fszt. 5.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Laky Ilonka Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16.–2021.08.15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2233 Ecser, Rákóczi utca 1–3.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói, tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv 98. § (8) bekezdésében meghatározott végzettség, szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– cselekvőképesség,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Veszelovszkiné dr. Csóka Gabriella nyújt, a 29/795 230-as
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Laky Ilonka Általános
Iskola – Intézményvezető.
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A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Laky Ilonka Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK Vecsési
Tankerület címére megküldeni (2220 Vecsés, Károly utca 2.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Látrányi Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01.–2021.08.15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Somogy megye, 8681 Látrány, Szabadság utca 11.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
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Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói, tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv 98. § (8) bekezdésében meghatározott végzettség, szakképzettség,
– vagy főiskolai/egyetemi szintű végzettség az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak
megfelelő szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti
tárgynak megfelelő művész szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné Keller Izabella nyújt, a 06-85-795-204-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-06-17, valamint a beosztás megnevezését: Látrányi Fekete István
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Látrányi Fekete
István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk
a KLIK Fonyódi Tankerület címére megküldeni (8640 Fonyód, Szent István utca 17.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Legyesbényei Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3904 Legyesbénye, Dózsa utca 9.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata,
– szakmai önéletrajz,
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– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tolnai Tünde nyújt, a 06-47-795-227-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Legyesbényei
Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Legyesbényei Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK
Szerencsi Tankerület címére megküldeni (3900 Szerencs, Ondi út 1.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01.–2021.08.15-ig szól.
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A munkavégzés helye:
Békés megye, 5600 Békéscsaba, Szabó Pál tér 1/2.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– vagy egyetemi szintű végzettség és az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő
szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak
megfelelő művész szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv 98. § (8) bekezdésében
meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Ildikó nyújt, a 66-795-211-es telefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Lencsési Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további
példányt kérünk a KLIK Békéscsabai Tankerület címére megküldeni (5600 Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Levéli Német Nemzetiségi Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01.–2021.08.15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9221 Levél, Fő utca 10.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
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Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. mellékletében
meghatározottak szerint az iskolai nevelésben-oktatásban pedagógus-munkakör betöltésére jogosító
szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– azonos feltételek esetén előnyben kell részesíteni azt, aki a nemzetiséghez tartozik.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Enikő nyújt, a 96/795-243-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-06-17, valamint a beosztás megnevezését: Levéli Német
Nemzetiségi Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon

1804

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 6. szám

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Levéli Német Nemzetiségi Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk
a KLIK Mosonmagyaróvári Tankerület címére megküldeni (9200 Mosonmagyaróvár, Dr. Gyárfás u. 3..).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Lilla Téri Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01.–2021.08.15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4031 Debrecen, Vág utca 9.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. mellékletében
meghatározottak szerint az iskolai nevelésben-oktatásban pedagógus-munkakör betöltésére jogosító
szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– cselekvőképesség,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– azonos feltételek esetén előnyben kell részesíteni azt, aki a nemzetiséghez tartozik.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Oláhné dr. Szeremlei Erzsébet nyújt, a 06-52/550-374-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-06-17, valamint a beosztás megnevezését: Lilla Téri Általános
Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Lilla Téri Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK Debreceni
Tankerület címére megküldeni (4026 Debrecen, Kálvin tér 11.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
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Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Lippói Gárdonyi Géza Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.07.01.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7781 Lippó, Ifjúság utca 1.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
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A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Alföldi Andrea nyújt, a 06 69/795-201-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Lippói Gárdonyi Géza
Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Lippói Gárdonyi Géza Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk
a KLIK Mohácsi Tankerület címére megküldeni (7700 Mohács, Szabadság u. 4-6.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Liszt Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01.–2021.08.15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9022 Győr, Liszt Ferenc utca 6.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
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Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő
szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak
megfelelő művész szakképzettség,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Stancig Zoltán nyújt, a 06-96/795-227-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-06-17, valamint a beosztás megnevezését: Liszt Ferenc Zenei
Alapfokú Művészeti Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Liszt Ferenc
Zenei Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK Győri Tankerület
címére megküldeni (9024 Győr, Nádor tér 4. II. emelet).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Lőrinci Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.11.15.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Heves megye, 3021 Lőrinci, Szabadság tér 18.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– vagy egyetemi szintű végzettség és az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő
szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak
megfelelő művész szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv 98. § (8) bekezdésében
meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. november 15. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Heltainé Sörös Anikó nyújt, a 37/795-213-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Lőrinci Hunyadi Mátyás
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Lőrinci Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására”.
Két további példányt kérünk a KLIK Hatvani Tankerület címére megküldeni (3000 Hatvan, Balassi Bálint út 3.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
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Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Magyarbólyi Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7775 Magyarbóly, Damjanich utca 5.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. mellékletében meghatározottak szerint a nemzetiségi
iskolai nevelésben-oktatásban pedagógus-munkakör betöltésére jogosító szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– azonos feltételek esetén előnyben kell részesíteni azt, aki a nemzetiséghez tartozik.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
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– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tésenyi Róbertné nyújt, a 06/72-795-254-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Magyarbólyi
Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Magyarbólyi Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további
példányt kérünk a KLIK Siklósi Tankerület címére megküldeni (7800 Siklós, Gyűdi utca 2.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Magyarmecskei Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.07.01.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7954 Magyarmecske, Petőfi utca 96.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Matovics Mihályné nyújt, a 73/795-204-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Magyarmecskei
Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
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A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni),
zárt borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják
rá: Magyarmecskei Általános Iskola-intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK Sellyei
Tankerület címére megküldeni (7960 Sellye, Erdély utca 4.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Magyarpolányi Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.07.01.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Veszprém megye, 8449 Magyarpolány, Petőfi utca 4.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak
megfelelő szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti
tárgynak megfelelő művész szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv 98. §
(8) bekezdésében meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
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– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Horváth Zoltán nyújt, a 06 88 550-203-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Magyarpolányi
Alapfokú Művészeti Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Magyarpolányi Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk
a KLIK Ajkai Tankerület címére megküldeni (8400 Ajka, Alkotmány u. 3.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
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Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01.–2021.08.15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Csongrád megye, 6900 Makó, Szeged utca 4–6.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói, tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv 98. § (8) bekezdésében meghatározott végzettség, szakképzettség,
– vagy főiskolai/egyetemi szintű végzettség az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak
megfelelő szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti
tárgynak megfelelő művész szakképzettség,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– cselekvőképesség,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
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– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Czellár Mónika nyújt, a 06 (62) 795-215-ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Makói Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további
példányt kérünk a KLIK Makói Tankerület címére megküldeni (6900 Makó, Széchenyi tér 22.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16.–2021.08.15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Fejér megye, 2462 Martonvásár, Szent László út 2.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő
szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak
megfelelő művész szakképzettség,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– cselekvőképesség,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gózonyné Szekeres Ildikó Éva nyújt, a +36 22/795-225-ös
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-06-17, valamint a beosztás megnevezését: Martonvásári Alapfokú
Művészeti Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
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A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Martonvásári
Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK Martonvásári
Tankerület címére megküldeni (2462 Martonvásár, Szent László utca 24.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01.–2021.08.15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4031 Debrecen, Holló László sétány 6.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem/egyetemi szintű végzettség és tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– vagy egyetemi szintű végzettség és tanári szakképzettség, ha nincs a képzés szakirányának megfelelő egyetemi
szintű tanárképzés, a szakképzés szakirányának megfelelő egyetemi szintű szakképzettség vagy a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
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–
–
–
–

pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
cselekvőképesség,
büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Oláhné dr. Szeremlei Erzsébet nyújt, a 06-52/550-374-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-06-17, valamint a beosztás megnevezését: Medgyessy Ferenc
Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni),
zárt borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják
rá „PÁLYÁZAT – Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola intézményvezetői beosztására”.
Két további példányt kérünk a KLIK Debreceni Tankerület címére megküldeni (4026 Debrecen, Kálvin tér 11.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
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Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Megyeri Úti Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01.–2021.08.15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Budapest, 1044 Megyeri út 20.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
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A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Házlinger György tankerületi igazgató nyújt, a 061-795-8227-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Megyeri Úti Általános
Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Megyeri Úti Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK
Budapest IV. Tankerület címére megküldeni (1042 Budapest, István út 15.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Menner Bernát Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.07.01.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Komárom-Esztergom megye, 2890 Tata, Fazekas utca 47.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola, vagy egyetemi szintű végzettség és az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak
megfelelő szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti
tárgynak megfelelő művész szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv 98. §
(8) bekezdésében meghatározott végzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sándor Róbert nyújt, a 34/795-219-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Menner Bernát
Alapfokú Művészeti Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
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A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá:
Menner Bernát Alapfokú Művészeti Iskola-intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK Tatai
Tankerület címére megküldeni (2890 Tata, Agostyáni u. 1–3.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola intézményvezető
(magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 146.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem/egyetemi szintű végzettség és tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– vagy egyetemi szintű végzettség és tanári szakképzettség, ha nincs a képzés szakirányának megfelelő egyetemi
szintű tanárképzés, a szakképzés szakirányának megfelelő egyetemi szintű szakképzettség vagy a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
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– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ulrich Csaba Péterné nyújt, a 49/795-211-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Mezőkövesdi Szent
László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni),
zárt borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják
rá „PÁLYÁZAT – Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola intézményvezetői
beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK Mezőkövesdi Tankerület címére megküldeni (3400 Mezőkövesd,
Mátyás király út 114.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
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Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Mezőlaki Arany János Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Veszprém megye, 8514 Mezőlak, Ady utca 41.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
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A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Egyházi Andrea nyújt, a 30/62-66-460-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Mezőlaki Arany János
Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Mezőlaki Arany János Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk
a KLIK Pápai Tankerület címére megküldeni (8501 Pápa, Pálos tér 2.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Mezőszentgyörgyi Eötvös Károly Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.17.–2021.08.15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Fejér megye, 8133 Mezőszentgyörgy, Kossuth Lajos utca 25.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe
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Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói, tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv 98. § (8) bekezdésében meghatározott végzettség, szakképzettség,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 17. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bedi Andrea nyújt, a 06-30/626-6297-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-06-17, valamint a beosztás megnevezését: Mezőszentgyörgyi
Eötvös Károly Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni),
zárt borítékban kérjük megküldeni a KLIK Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT –
Mezőszentgyörgyi Eötvös Károly Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK
Enyingi Tankerület címére megküldeni (8130 Enying, Kossuth Lajos utca 29.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Mihályi Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.09.01.–2021.08.15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9342 Mihályi, Árpád utca 4.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói, tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv 98. § (8) bekezdésében meghatározott végzettség, szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Pintér Gábor nyújt, a 96/795-237-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-06-17, valamint a beosztás megnevezését: Mihályi Általános
Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Mihályi Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK Kapuvári
Tankerület címére megküldeni (9330 Kapuvár, Szent István utca 2.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
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Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3530 Miskolc, Nagyváthy utca 5.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem/egyetemi szintű végzettség és tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
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A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szarka Petra nyújt, a 0646/795-231; 0646/517-650-es
telefonszámokon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Miskolci Zrínyi Ilona
Gimnázium – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK
Miskolci Tankerület címére megküldeni (3527 Miskolc, Selyemrét utca 1.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Mohácsi Radnóti Miklós Kollégium intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7700 Mohács, Liliom utca 50.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, egyetemi szintű végzettség és kollégiumi nevelőtanári vagy gyógypedagógus vagy szociálpedagógus
vagy játék- és szabadidő-szervező tanári vagy tanulási és pályatanácsadó tanári vagy tehetségfejlesztő tanári
vagy hittanár-nevelő tanári szakképzettség vagy a nevelő-oktató munka pedagógiai szakaszának megfelelően
tanító, tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében
meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth László Ákos nyújt, a 72/795-233-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Mohácsi Radnóti
Miklós Kollégium – Intézményvezető.
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A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Mohácsi Radnóti Miklós Kollégium intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK
Pécsi Tankerület címére megküldeni (7622 Pécs, Színház tér 2.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető
(magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6060 Tiszakécske, Erkel fasor 10.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem/egyetemi szintű végzettség és tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– vagy egyetemi szintű végzettség és az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő
szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak
megfelelő művész szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv 98. § (8) bekezdésében
meghatározott végzettség, szakképzettség,
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– vagy egyetemi szintű végzettség és kollégiumi nevelőtanári vagy gyógypedagógus vagy szociálpedagógus
vagy játék- és szabadidő-szervező tanári vagy tanulási és pályatanácsadó tanári vagy tehetségfejlesztő tanári
vagy hittanár-nevelő tanári szakképzettség vagy a nevelő-oktató munka pedagógiai szakaszának megfelelően
tanító, tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében
meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváthné Bagi Judit nyújt, a 76/795-204-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Móricz Zsigmond
Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni),
zárt borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra
írják rá „PÁLYÁZAT – Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola
intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK Tiszakécskei Tankerület címére megküldeni
(6060 Tiszakécske, Bajcsy-Zsilinszky utca 3.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Nádasdi Széchenyi István Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.09.01.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Vas megye, 9915 Nádasd, Vasúti út 5/3.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket
– szakmai önéletrajz
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével)
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés)
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Farkas Tiborné nyújt, a 06 30 626-6476-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Nádasdi Széchenyi
István Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Nádasdi Széchenyi István Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk
a KLIK Körmendi Tankerület címére megküldeni (9900 Körmend, Szabadság tér 7.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
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Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Nógrádkövesdi József Attila Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Nógrád megye, 2691 Nógrádkövesd, Kossuth út 36.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
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A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bobák Péter nyújt, a 06 35/795-202-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Nógrádkövesdi József
Attila Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Nógrádkövesdi József Attila Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt
kérünk a KLIK Balassagyarmati Tankerület címére megküldeni (2660 Balassagyarmat, Óváros tér 28.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Nőtincsi Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Nógrád megye, 2610 Nőtincs, Barátság utca 2.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
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Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Koncz István nyújt, a 06-35/795-213-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Nőtincsi Általános
Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Nőtincsi Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK Rétsági
Tankerület címére megküldeni (2651 Rétság, Kossuth utca 1–3.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Nyárády András Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3721 Felsőnyárád, Petőfi út 15.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata – szakmai önéletrajz,
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– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Váradyné Nagy Andrea nyújt, a 48/795-217-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Nyárády András
Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Nyárády András Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK
Putnoki Tankerület címére megküldeni (3630 Putnok, Rákóczi út 2.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
az Óbudai Népzenei Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01.–2021.08.15.-ig szól.
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A munkavégzés helye:
Budapest, 1036 Budapest, Mókus utca 20.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő
szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak
megfelelő művész szakképzettség,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Trebitsch Annamária nyújt, a 06-1-795-8101-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-06-17, valamint a beosztás megnevezését: Óbudai Népzenei
Alapfokú Művészeti Iskola – Intézményvezető.
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A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Óbudai
Népzenei Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK Budapest
III. Tankerület címére megküldeni (1033 Budapest, Fő tér 1.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
az Oladi Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Vas megye, 9700 Szombathely, Simon István utca 2–6.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
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– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sámuel Mária nyújt, a 06/94/795-236-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Oladi
Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Oladi Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK Szombathelyi
Tankerület címére megküldeni (9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 11.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
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Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
az Ónodi Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.07.01.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3551 Ónod, Nyéki út 4.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
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A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szarka Petra nyújt, a 0646/795-231; 0646/517-650-es
telefonszámokon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Ónodi Lorántffy
Zsuzsanna Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Ónodi Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt
kérünk a KLIK Miskolci Tankerület címére megküldeni (3527 Miskolc, Selyemrét utca 1.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Békés megye, 5900 Orosháza, Táncsics Mihály utca 2–4.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem/egyetemi szintű végzettség és tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– vagy egyetemi szintű végzettség és tanári szakképzettség, ha nincs a képzés szakirányának megfelelő egyetemi
szintű tanárképzés, a szakképzés szakirányának megfelelő egyetemi szintű szakképzettség vagy a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– vagy egyetemi szintű végzettség és kollégiumi nevelőtanári vagy gyógypedagógus vagy szociálpedagógus
vagy játék- és szabadidő-szervező tanári vagy tanulási és pályatanácsadó tanári vagy tehetségfejlesztő tanári
vagy hittanár-nevelő tanári szakképzettség vagy a nevelő-oktató munka pedagógiai szakaszának megfelelően
tanító, tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében
meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Róbert Erika nyújt, a 68/795-212-es telefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Orosházi Táncsics
Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium intézményvezetői beosztására”.
Két további példányt kérünk a KLIK Orosházi Tankerület címére megküldeni (5900 Orosháza, Szabadság tér 4–6.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
az Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Havasi Márton utca 1–3.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

1850

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 6. szám

Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Németh Lászlóné nyújt, a 06-34/795-215-ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Oroszlányi Hunyadi
Mátyás Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt
kérünk a KLIK Oroszlányi Tankerület címére megküldeni (2840 Oroszlány, Kossuth Lajos utca 2.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Paksi Deák Ferenc Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Tolna megye, 7030 Paks, Tolna út 19.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata,
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– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vidók Anett nyújt, a 06-75-795-207-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Paksi Deák Ferenc
Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Paksi Deák Ferenc Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK
Paksi Tankerület címére megküldeni (7030 Paks, Dózsa György út 55–61.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Pankaszi Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16.–2021.08.15-ig szól.
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A munkavégzés helye:
Vas megye, 9937 Pankasz, Fő utca 61.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Farkas Tiborné nyújt, a 06 30 626-6476-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Pankaszi Általános
Iskola – Intézményvezető.
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A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Pankaszi Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK Körmendi
Tankerület címére megküldeni (9900 Körmend, Szabadság tér 7.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Pantzer Gertrúd Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.15.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9422 Harka, Keresztúri utca 2.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói, tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv 98. § (8) bekezdésében meghatározott végzettség, szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
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–
–
–
–

pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
cselekvőképesség,
a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 15. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tvordy Beáta nyújt, a (99)/795-206-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-06-17, valamint a beosztás megnevezését: Pantzer Gertrúd
Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Pantzer Gertrúd
Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK Soproni Tankerület címére
megküldeni (9400 Sopron, Széchenyi tér 1.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

1856

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 6. szám

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Pápai Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Veszprém megye, 8500 Pápa, Korona utca 29.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

1857

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 6. szám

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Egyházi Andrea nyújt, a 30/62-66-460-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Pápai Erkel Ferenc
Ének-Zenei Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Pápai Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt
kérünk a KLIK Pápai Tankerület címére megküldeni (8502 Pápa, Pálos tér 2.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Patay Sámuel Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.17.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3926 Taktabáj, Alkotmány út 39.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe
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Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. mellékletében meghatározottak szerint a nemzetiségi
iskolai nevelésben-oktatásban pedagógus-munkakör betöltésére jogosító szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– azonos feltételek esetén előnyben kell részesíteni azt, aki a nemzetiséghez tartozik.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 17. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pozsonyi Nóra nyújt, a 06-47-795-231-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Patay Sámuel Általános
Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
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A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Patay Sámuel Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK Tokaji
Tankerület címére megküldeni (3910 Tokaj, Rákóczi út 35.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Péczeli József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3630 Putnok, Gárdonyi Géza út 1.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– vagy egyetemi szintű végzettség és az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő
szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak
megfelelő művész szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv 98. § (8) bekezdésében
meghatározott végzettség, szakképzettség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
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– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Váradyné Nagy Andrea nyújt, a 48/795-217-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Péczeli József Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Péczeli József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további
példányt kérünk a KLIK Putnoki Tankerület címére megküldeni (3630 Putnok, Rákóczi út 2.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
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Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Pécsi Hajnóczy József Kollégium intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7633 Pécs, Türr István utca 2.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, egyetemi szintű végzettség és kollégiumi nevelőtanári vagy gyógypedagógus vagy szociálpedagógus
vagy játék- és szabadidő-szervező tanári vagy tanulási és pályatanácsadó tanári vagy tehetségfejlesztő tanári
vagy hittanár-nevelő tanári szakképzettség vagy a nevelő-oktató munka pedagógiai szakaszának megfelelően
tanító, tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében
meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
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A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth László Ákos nyújt, a 72/795-233-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Pécsi Hajnóczy József
Kollégium – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Pécsi Hajnóczy József Kollégium intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk
a KLIK Pécsi Tankerület címére megküldeni (7622 Pécs, Színház tér 2.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7624 Pécs, Radnics utca 9.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
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Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem/egyetemi szintű végzettség és tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– vagy egyetemi szintű végzettség és tanári szakképzettség, ha nincs a képzés szakirányának megfelelő egyetemi
szintű tanárképzés, a szakképzés szakirányának megfelelő egyetemi szintű szakképzettség vagy a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth László Ákos nyújt, a 72/795-233-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Pécsi Művészeti
Gimnázium és Szakközépiskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt
kérünk a KLIK Pécsi Tankerület címére megküldeni (7622 Pécs, Színház tér 2.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Pécsi Sebestyén Ének-Zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető
(magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Budapest, 1041, Lőrincz utca 35–37.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói, tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv 98. § (8) bekezdésében meghatározott végzettség, szakképzettség,
– vagy főiskolai/egyetemi szintű végzettség az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak
megfelelő szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti
tárgynak megfelelő művész szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– cselekvőképesség,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Házlinger György tankerületi igazgató nyújt,
a 061-795-8227-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-06-17, valamint a beosztás megnevezését: Pécsi Sebestyén
Ének-Zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni),
zárt borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják
rá „PÁLYÁZAT – Pécsi Sebestyén Ének-Zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői
beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK Budapest IV. Tankerület címére megküldeni (1042 Budapest, István
út 15.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
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Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.09.01.–2021.08.15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2700 Cegléd, Buzogány utca 23.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, egyetemi szintű pszichológus végzettség és szakképzettség, klinikai, pedagógiai (óvodaés iskolapszichológiai) vagy tanácsadói szakvizsga,
– vagy egyetemi szintű gyógypedagógus végzettség és szakképzettség (vagy főiskolai szintű gyógypedagógus
végzettség és szakképzettség és egyetemi szintű speciális pedagógiai szakos tanár és szakpedagógus
végzettség és szakképzettség együttes megléte), pedagógus szakvizsga
– továbbá szakmailag és szervezetileg önálló, pedagógiai szakszolgálati feladatot ellátó intézményben,
intézményegységben szerzett legalább 3 éves vezetői, vagy pedagógiai szakszolgálati feladat ellátására létesített
pedagógus munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat
– cselekvőképesség
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmailag és szervezetileg önálló pedagógiai szakszolgálati feladatot ellátó intézményben,
intézményegységben szerzett legalább 3 éves vezetői, vagy pedagógiai szakszolgálati feladat ellátására létesített
pedagógus munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum,
– szakmai önéletrajz,
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– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mérészné Flaskai Éva nyújt, a 06-53/795-217-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Pest Megyei
Pedagógiai Szakszolgálat-Főigazgató.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT-Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgató beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK
Ceglédi Tankerület címére megküldeni (2700 Cegléd, Malom tér 3.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Pestszentimrei Ady Endre Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Budapest, 1188 Budapest, Ady Endre utca 46-50.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csányi Zsanett nyújt, a 061/795-8193-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-06-17, valamint a beosztás megnevezését: Pestszentimrei
Ady Endre Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

1869

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 6. szám

A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: 2016-02-20, valamint a következő szöveget „PÁLYÁZAT – Pestszentimrei Ady Endre
Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK Budapest XVIII. Tankerület
címére megküldeni (1181 Budapest, Üllői út 453.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Piliscsabai Jókai Mór Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2081 Piliscsaba, Fő út 124.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói, tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv 98. § (8) bekezdésében meghatározott végzettség, szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ságiné Sebők Magdolna nyújt, a 26/795-204-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-06-17, valamint a beosztás megnevezését: Piliscsabai Jókai Mór
Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Központ címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Piliscsabai Jókai Mór Általános
Iskola intézményvezetői beosztására”. Két plusz példányt kérünk a KLIK Pilisvörösvári Tankerület címére megküldeni
(2085 Pilisvörösvár, Fő u. 104.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
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Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Pittner Dénes Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2209 Péteri, Petőfi Sándor utca 57.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak
valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti
ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő művész szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. tv 98. § (8) bekezdésében meghatározott végzettség, szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
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A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Villand József nyújt, a 06 29 795-218-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-06-17, valamint a beosztás megnevezését: Pittner Dénes
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Pittner
Dénes Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk
a KLIK Monori Tankerület címére megküldeni (2200 Monor, Petőfi Sándor utca 27.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Pitvarosi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Csongrád megye, 6914 Pitvaros, Kossuth Lajos utca 27.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. mellékletében
meghatározottak szerint az iskolai nevelésben-oktatásban pedagógus-munkakör betöltésére jogosító
szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– azonos feltételek esetén előnyben kell részesíteni azt, aki a nemzetiséghez tartozik.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Czellár Mónika nyújt, a 06 (62) 795-215-ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-06-17, valamint a beosztás megnevezését: Pitvarosi Petőfi Sándor
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Pitvarosi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására”.
Két további példányt kérünk a KLIK Makói Tankerület címére megküldeni (6900 Makó, Széchenyi tér 22.)
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2170 Aszód, Kossuth Lajos utca 72.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a emzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak
megfelelő szakirányú tanári szakképzettség, vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti
tárgynak megfelelő művész szakképzettség vagy a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 98. §
(8) bekezdésében meghatározott végzettség, szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– cselekvőképesség,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Eszes Katalin nyújt, a 28/795-202-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-06-17, valamint a beosztás megnevezését: Podmaniczky Alapfokú
Művészeti Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Központ címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Podmaniczky Alapfokú
Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására”. Két plusz példányt kérünk a KLIK Aszódi Tankerület címére
megküldeni (2170 Aszód, Kossuth Lajos utca 59.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
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Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Pomázi Német Nemzetiségi Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2013 Pomáz, Beniczky utca 53.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. mellékletében
meghatározottak szerint az iskolai nevelésben-oktatásban pedagógus-munkakör betöltésére jogosító
szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– azonos feltételek esetén előnyben kell részesíteni azt, aki a nemzetiséghez tartozik.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
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– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csepreginé Volosinovszki Mária nyújt, a 0626-795-212-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-06-17, valamint a beosztás megnevezését: Pomázi Német
Nemzetiségi Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Pomázi Német
Nemzetiségi Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK Szentendrei
Tankerület címére megküldeni (2000 Szentendre, Kálvária út 16.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Pusztamagyaródi Kenyeres Elemér Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.17.–2021.08.15-ig szól.
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A munkavégzés helye:
Zala megye, 8895 Pusztamagyaród, Fő út 16.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. mellékletében meghatározottak szerint a nemzetiségi
iskolai nevelésben-oktatásban pedagógus-munkakör betöltésére jogosító szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– azonos feltételek esetén előnyben kell részesíteni azt, aki a nemzetiséghez tartozik.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 17. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Simon Márta nyújt, a 06-93/795-205-ös telefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Pusztamagyaródi
Kenyeres Elemér Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Pusztamagyaródi Kenyeres Elemér Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további
példányt kérünk a KLIK Letenyei Tankerület címére megküldeni (8868 Letenye, Kossuth Lajos utca 32.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4150 Püspökladány, Petőfi utca 9.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
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Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói, tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv 98. § (8) bekezdésében meghatározott végzettség, szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– cselekvőképesség,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pusztai Márta nyújt, a 06 54 795-219-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-06-17, valamint a beosztás megnevezését: Püspökladányi Petőfi
Sándor Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt
kérünk a KLIK Püspökladányi Tankerület címére megküldeni (4150 Püspökladány, Bocskai utca 2.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Ráday Gedeon Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Nógrád megye, 3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 119.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata,
– szakmai önéletrajz,
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– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kormány Zsoltné nyújt, a 06 32/795-242-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Ráday Gedeon
Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Ráday Gedeon Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK
Szécsényi Tankerület címére megküldeni (3170 Szécsény, Kossuth út 3.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Révai Miklós Gimnázium és Kollégium intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01.–2021.08.15-ig szól.
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A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9021 Győr, Jókai út 21.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, egyetemi szintű végzettség és tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség és szakképzettség,
– vagy nevelő-oktató munka pedagógiai szakaszának megfelelő egyetemi szintű végzettség és kollégiumi
nevelőtanári, vagy gyógypedagógus vagy szociálpedagógus vagy játék- és szabadidő-szervező tanári vagy
tanulási és pályatanácsadó tanári vagy tehetségfejlesztő tanári vagy hittanár-nevelő tanári szakképzettség vagy
a nevelő-oktató munka pedagógiai szakaszának megfelelően tanító, tanári szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Stancig Zoltán nyújt, a 06-96/795-227-es telefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
2016-06-17, valamint a beosztás megnevezését: Révai Miklós Gimnázium és Kollégium – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Révai Miklós Gimnázium és Kollégium intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk
a KLIK Győri Tankerület címére megküldeni (9024 Győr, Nádor tér 4. II. emelet).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a RIDENS Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Nógrád megye, 2660 Balassagyarmat, Nyírjes puszta 5.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
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Pályázati feltételek:
– egyetem, egyetemi szintű végzettség és tanári szakképzettség, ha nincs a képzés szakirányának megfelelő
egyetemi szintű tanárképzés, a szakképzés szakirányának megfelelő egyetemi szintű szakképzettség vagy
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében meghatározott végzettség,
szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Juhászné Fehér Andrea nyújt, a 06-32/795-225-ös
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: RIDENS Szakképző
Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – RIDENS Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium intézményvezetői beosztására”. Két további
példányt kérünk a KLIK Salgótarjáni Tankerület címére megküldeni (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Sánta Erzsébet Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3971 Tiszakarád, Ifjúság utca 14.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata,
– szakmai önéletrajz,
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– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gyüre Ferencné nyújt, a 47/ 795-203-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Sánta Erzsébet
Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Sánta Erzsébet Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK
Cigándi Tankerület címére megküldeni (3973 Cigánd, Iskola utca 8.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Sári Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás
ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01.–2021.08.15-ig szól.
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A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4183 Kaba, Kossuth utca 2.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói, tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv 98. § (8) bekezdésében meghatározott végzettség, szakképzettség,
– vagy főiskolai/egyetemi szintű végzettség az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak
megfelelő szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti
tárgynak megfelelő művész szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– cselekvőképesség,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pusztai Márta nyújt, a 06/54/795-219-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-06-17, valamint a beosztás megnevezését: Sári Gusztáv Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – Intézményvezető.
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A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Sári Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további
példányt kérünk a KLIK Püspökladányi Tankerület címére megküldeni (4150 Püspökladány, Bocskai utca 2.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Sárszentmiklósi Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Fejér megye, 7000 Sárbogárd, Köztársaság út 171–173.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói, tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv 98. § (8) bekezdésében meghatározott végzettség, szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
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– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– cselekvőképesség,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szilágyiné Németh Sarolta nyújt, a 06-30-398-1898-as
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-06-17, valamint a beosztás megnevezését: Sárszentmiklósi
Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT-Sárszentmiklósi
Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK Sárbogárdi Tankerület címére
megküldeni (7000 Sárbogárd, Ady Endre út 194–196.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
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Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Sásdi Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7370 Sásd, Szent Imre út 41–43.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak
megfelelő szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti
tárgynak megfelelő művész szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv 98. §
(8) bekezdésében meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
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A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Schóber József nyújt, a 72/795-248-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Sásdi Alapfokú
Művészeti Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni),
zárt borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják
rá „PÁLYÁZAT – Sásdi Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk
a KLIK Sásdi Tankerület címére megküldeni (7370 Sásd, Rákóczi utca 41.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Soproni Gárdonyi Géza Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01.–2021.08.15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9400 Sopron, Ferenczy János utca 1.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
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Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói, tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv 98. § (8) bekezdésében meghatározott végzettség, szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tvordy Beáta nyújt, a (99)/795-206-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-06-17, valamint a beosztás megnevezését: Soproni Gárdonyi
Géza Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Soproni
Gárdonyi Géza Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK Soproni
Tankerület címére megküldeni (9400 Sopron, Széchenyi tér 1.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Szabadság Sugárúti Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Budapest, 1171 Szabadság sugárút 32.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– cselekvőképesség,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
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– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Feja Lilla nyújt, a 06 1 795-8188-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Szabadság Sugárúti
Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni),
zárt borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra
írják rá „PÁLYÁZAT – Szabadság Sugárúti Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt
(egy példányt nem összefűzve), valamint elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) kérünk a KLIK Budapest
XVII. Tankerület címére megküldeni (1173 Budapest, Pesti út 80.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Szabó István Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01.–2021.08.15-ig szól.
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A munkavégzés helye:
Zala megye, 8372 Cserszegtomaj, Iskola utca 17.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Gábor, Lázár Krisztián nyújt, a 06-83/795-203,
06-83/795-204-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Szabó István Általános
Iskola – Intézményvezető.
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A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Szabó István Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK
Keszthelyi Tankerület címére megküldeni (8360 Keszthely, Deák Ferenc utca 23.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Szabó Magda Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4955 Botpalád, Fő utca 148.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
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– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kálnoki Attila nyújt, a 30/626-7709-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Szabó Magda Általános
Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Szabó Magda Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK
Fehérgyarmati Tankerület címére megküldeni (4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 38.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
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Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Szalántai Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7811 Szalánta, Hunyadi utca 43.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
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A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vedelek Mihály nyújt, a 72/795-236-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Szalántai Általános
Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Szalántai Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK Pécsi
Tankerület címére megküldeni (7622 Pécs, Színház tér 2.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.07.01.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6086 Szalkszentmárton, Petőfi Sándor tér 12.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
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Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Törökné Novadovszki Nelli nyújt, a 76/795-244-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Szalkszentmártoni
Petőfi Sándor Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt
kérünk a KLIK Kunszentmiklósi Tankerület címére megküldeni (6092 Kunszentmiklós, Endrédy utca 6.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Szamosszegi Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4824 Szamosszeg, Nagydobosi utca 4.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata,
– szakmai önéletrajz,
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– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balogh-Kacsora Kinga nyújt, a 06-44/795-216-os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Szamosszegi Általános
Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Szamosszegi Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK
Mátészalkai Tankerület címére megküldeni (4700 Mátészalka, Hősök tere 9.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Szatmárcsekei Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető
(magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01.–2021.08.15-ig szól.
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A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4945 Szatmárcseke, Kölcsey utca 11.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– vagy egyetemi szintű végzettség és az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő
szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak
megfelelő művész szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv 98. § (8) bekezdésében
meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kálnoki Attila nyújt, a 30/626-7709-es telefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Szatmárcsekei Kölcsey
Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Szatmárcsekei Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői
beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK Fehérgyarmati Tankerület címére megküldeni (4900 Fehérgyarmat,
Kossuth tér 38.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Százhalombattai Arany János Általános Iskola és Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2440 Százhalombatta, Szent István tér 1.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

1906

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 6. szám

Pályázati feltételek:
– egyetem, egyetemi szintű végzettség és tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség és szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sárközi Márta nyújt, a 36 30 381-3995-ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-06-17, valamint a beosztás megnevezését: Százhalombattai Arany
János Általános Iskola és Gimnázium – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: 2016-02-20, valamint a következő szöveget”PÁLYÁZAT – Százhalombattai Arany János
Általános Iskola és Gimnázium intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK Érdi Tankerület
címére megküldeni (2030 Érd, Tompa Mihály utca 1.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2440 Százhalombatta, Liszt Ferenc sétány 10.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– cselekvőképesség,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
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– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sárközi Márta nyújt, a 30 381-3995-ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Százhalombattai Kőrösi
Csoma Sándor Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni),
zárt borítékban kérjük megküldeni a KLIK Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT –
Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk
a KLIK Érdi Tankerület címére megküldeni (2030 Érd, Tompa Mihály utca 1.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Szegedi Alsóvárosi Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01.–2021.08.15-ig szól.
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A munkavégzés helye:
Csongrád megye, 6725 Szeged, Dobó utca 42.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói, tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv 98. § (8) bekezdésében meghatározott végzettség, szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– cselekvőképesség,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hegyi Emese nyújt, a 62/795-233-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-06-17, valamint a beosztás megnevezését: Szegedi Alsóvárosi
Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
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A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Szegedi
Alsóvárosi Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK Szegedi Tankerület
címére megküldeni (6725 Szeged, Kálvária sgt. 84.86.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Szegedi Deák Ferenc Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Csongrád megye, 6723 Szeged, József Attila sugárút 118–120.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, egyetemi szintű végzettség és tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség és szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– cselekvőképesség,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hegyi Emese nyújt, a 62/795-233-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-06-17, valamint a beosztás megnevezését: Szegedi Deák Ferenc
Gimnázium – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-06-17, valamint a következő szöveget „PÁLYÁZAT – Szegedi
Deák Ferenc Gimnázium intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK Szegedi Tankerület
címére megküldeni (6725 Szeged, Kálvária sgt. 84–86.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
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Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Szegedi Gregor József Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01.–2021.08.15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Csongrád megye, 6726 Szeged, Fő fasor 61.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói, tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv 98. § (8) bekezdésében meghatározott végzettség, szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
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A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hegyi Emese nyújt, a 62/795-233-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-06-17, valamint a beosztás megnevezését: Szegedi Gregor József
Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Szegedi Gregor
József Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK Szegedi Tankerület címére
megküldeni (6725 Szeged, Kálvária sgt. 84–86.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Csongrád megye, 6720 Szeged, Tisza Lajos körút 6–8.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
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Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, egyetemi szintű végzettség és tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség és szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hegyi Emese nyújt, a 62/795-233-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-06-17, valamint a beosztás megnevezését: Szegedi Radnóti
Miklós Kísérleti Gimnázium – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon

1915

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 6. szám

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: 2016-02-20, valamint a következő szöveget „PÁLYÁZAT – Szegedi Radnóti Miklós
Kísérleti Gimnázium intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK Szegedi Tankerület címére
megküldeni (6725 Szeged, Kálvária sgt. 84-86.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Székely Mihály Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Békés megye, 5540 Szarvas, Fő tér 3.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata,
– szakmai önéletrajz,
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– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kepenyes András nyújt, a 66/795-231-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Székely Mihály
Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Székely Mihály Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK
Szarvasi Tankerület címére megküldeni (5540 Szarvas, Deák Ferenc u. 2.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01.–2021.08.15.-ig szól.
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A munkavégzés helye:
Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Széchenyi utca 13.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, egyetemi szintű végzettség és kollégiumi nevelőtanári vagy gyógypedagógus vagy szociálpedagógus
vagy játék- és szabadidő-szervező tanári vagy tanulási és pályatanácsadó tanári vagy tehetségfejlesztő tanári
vagy hittanár-nevelő tanári szakképzettség vagy a nevelő-oktató munka pedagógiai szakaszának megfelelően
tanító, tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében
meghatározott végzettség, szakképzettség,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kozics Anna nyújt, a 06-22-795-292-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-06-17, valamint a beosztás megnevezését: Székesfehérvári József
Attila Középiskolai Kollégium – Intézményvezető.
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A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Székesfehérvári
József Attila Középiskolai Kollégium intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK
Székesfehérvári Tankerület címére megküldeni (8000 Székesfehérvár, Petőfi Sándor utca 5.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Székesfehérvári Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető
(magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01.–2021.08.15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Béke tér 4.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, egyetemi szintű végzettség és tanítói, tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv 98. § (8) bekezdésében meghatározott végzettség, szakképzettség,
– vagy egyetemi szintű végzettség az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő
szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak
megfelelő művész szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,

1919

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 6. szám

–
–
–
–

pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
cselekvőképesség,
a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kozics Anna nyújt, a 06-22-795-292-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-06-17, valamint a beosztás megnevezését: Székesfehérvári Kodály
Zoltán Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni),
zárt borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra
írják rá „PÁLYÁZAT – Székesfehérvári Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK Székesfehérvári Tankerület címére megküldeni
(8000 Székesfehérvár, Petőfi Sándor utca 5.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
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Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Tolna megye, 7100 Szekszárd, Zrinyi utca 78.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– vagy egyetemi szintű végzettség és az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő
szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak
megfelelő művész szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv 98. § (8) bekezdésében
meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
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– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jóföldi Gabriella nyújt, a 74/795-336-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Szekszárdi Garay János
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására”.
Két további példányt kérünk a KLIK Szekszárdi Tankerület címére megküldeni (7100 Szekszárd, Arany János utca 23–25.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Szent István Körúti Általános Iskola és Speciális Szakiskola intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5100 Jászberény, Szent István körút 22.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és a tanulók sajátos nevelési igényének típusa szerinti gyógypedagógiai
tanári vagy konduktori vagy konduktor-tanítói vagy terapeuta szakképzettség és pedagógus-szakvizsga,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zátroch Anett nyújt, a 0656-795-245-ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Szent István Körúti
Általános Iskola és Speciális Szakiskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
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A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Szent István Körúti Általános Iskola és Speciális Szakiskola intézményvezetői beosztására”. Két további
példányt kérünk a KLIK Szolnoki Tankerület címére megküldeni (5006 Szolnok, Kossuth tér 1.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Szentgotthárdi III. Béla Kollégium intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.07.01.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Vas megye, 9970 Szentgotthárd, Hunyadi utca 27.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, kollégiumi nevelőtanári vagy gyógypedagógus vagy szociálpedagógus vagy játék- és szabadidőszervező tanári vagy tanulási és pályatanácsadó tanári vagy tehetségfejlesztő tanári vagy hittanár-nevelő tanári
szakképzettség vagy a nevelő-oktató munka pedagógiai szakaszának megfelelően tanári szakképzettség vagy
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében meghatározott végzettség,
– cselekvőképesség,
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– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Norbert nyújt, a 06 94 795-221-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Szentgotthárdi III. Béla
Kollégium – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Szentgotthárdi III. Béla Kollégium intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk
a KLIK Szombathelyi Tankerület címére megküldeni (9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 11.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
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Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Szentlőrinci Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény,
Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.06.21.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7940 Szentlőrinc, Ifjúság útja 5.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanító/tanári szakképzettség, vagy főiskola/egyetemi szintű végzettség
és a tanulók sajátos nevelési igényének típusa szerinti gyógypedagógiai tanári szakképzettség,
– vagy egyetemi szintű végzettség és az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő
szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak
megfelelő művész szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv 98. § (8) bekezdésében
meghatározott végzettség, szakképzettség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– azonos feltételek esetén előnyben kell részesíteni azt, aki a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. tv.
3. mellékletében meghatározottak szerint a német nemzetiségi nevelésben-oktatásban pedagógus munkakör
betöltését igazoló szakképzettséggel, ennek hiányában a német nyelvből legalább középfokú „komplex” típusú
államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal rendelkezik.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata,
– szakmai önéletrajz,
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– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. június 21. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Joó László nyújt, a 06-73/795-208-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Szentlőrinci Általános
Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Alapfokú Művészeti Is.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Szentlőrinci Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Alapfokú Művészeti
Iskola és Kollégium intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK Szentlőrinci Tankerület
címére megküldeni (7940 Szentlőrinc, Pécsi utca 21.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Szerencsi Középiskolai Kollégium intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16.–2021.08.15-ig szól.
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A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3900 Szerencs, Kossuth út 19.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, egyetemi szintű végzettség és kollégiumi nevelőtanári vagy gyógypedagógus vagy szociálpedagógus
vagy játék- és szabadidő-szervező tanári vagy tanulási és pályatanácsadó tanári vagy tehetségfejlesztő tanári
vagy hittanár-nevelő tanári szakképzettség vagy a nevelő-oktató munka pedagógiai szakaszának megfelelően
tanító, tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében
meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tolnai Tünde nyújt, a 06-47-795-227-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Szerencsi Középiskolai
Kollégium – Intézményvezető.
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A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Szerencsi Középiskolai Kollégium intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK
Szerencsi Tankerület címére megküldeni (3900 Szerencs, Ondi út 1.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2315 Szigethalom, Thököly utca 37.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
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–
–
–
–

pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
cselekvőképesség,
a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség,
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Miskolczi Mária nyújt, a 06-24/795-206-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Szigethalmi Széchenyi
István Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt
kérünk a KLIK Szigetszentmiklósi Tankerület címére megküldeni (2310 Szigetszentmiklós, ÁTI-Sziget Ipari Park 1/A.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
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Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Szigetköz Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9232 Darnózseli, Bem tér 3.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói, tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv 98. § (8) bekezdésében meghatározott végzettség, szakképzettség,
– vagy főiskolai/egyetemi szintű végzettség az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak
megfelelő szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti
tárgynak megfelelő művész szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– cselekvőképesség,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

1931

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 6. szám

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Enikő nyújt, a 96/795-243-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-06-17, valamint a beosztás megnevezését: Szigetköz Körzeti
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Szigetköz Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására”.
Két további példányt kérünk a KLIK Mosonmagyaróvári Tankerület címére megküldeni (9200 Mosonmagyaróvár,
Dr. Gyárfás u. 3.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Szirmabesenyői Szinyei Merse Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető
(magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3711 Szirmabesenyő, Állomás utca 1.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– vagy egyetemi szintű végzettség és az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő
szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak
megfelelő művész szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv 98. § (8) bekezdésében
meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szarka Petra nyújt, a 0646/795-231; 0646/517-650-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Szirmabesenyői Szinyei
Merse Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – Intézményvezető.
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A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Szirmabesenyői Szinyei Merse Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői
beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK Miskolci Tankerület címére megküldeni (3527 Miskolc, Selyemrét
utca 1.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Szokolyai Cseh Péter Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.07.01.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2624 Szokolya, Lévai utca 5.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
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– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– cselekvőképesség,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kokavecz Péter nyújt, a 06-27/795-210-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Szokolyai Cseh Péter
Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Szokolyai Cseh
Péter Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK Szobi Tankerület címére
megküldeni (2628 Szob, Szent Imre utca 12.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
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Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Szolnoki Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető
(magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Kassai út 29.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– vagy egyetemi szintű végzettség és az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő
szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak
megfelelő művész szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv 98. § (8) bekezdésében
meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
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– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zátroch Anett nyújt, a 06 56-795-245-ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Szolnoki Kodály Zoltán
Ének-Zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola – Intézményvez.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni),
zárt borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra
írják rá „PÁLYÁZAT – Szolnoki Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola
intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK Szolnoki Tankerület címére megküldeni
(5000 Szolnok, Kossuth tér 1.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Szolnoki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01.–2021.08.15-ig szól.
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A munkavégzés helye:
Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Széchenyi körút 22.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zátroch Anett nyújt, a 0656-795-245-ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Szolnoki Szent-Györgyi
Albert Általános Iskola – Intézményvezető.

1938

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 6. szám

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Szolnoki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt
kérünk a KLIK Szolnoki Tankerület címére megküldeni (5000 Szolnok, Kossuth tér 1.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Szőnyi Bozsik József Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Komárom-Esztergom megye, 2921 Komárom, Magtár utca 2.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
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– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Lipót Gyula László nyújt, a 34/795-208-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Szőnyi Bozsik József
Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Szőnyi Bozsik József Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk
a KLIK Komáromi Tankerület címére megküldeni (2900 Komárom, Szabadság tér 1.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
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Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Szőnyi Erzsébet Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01.–2021.08.15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2045 Törökbálint, Dózsa György utca 15.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő
szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak
megfelelő művész szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
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A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sárközi Márta nyújt, a 36 30 381-3995-ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-06-17, valamint a beosztás megnevezését: Szőnyi Erzsébet
Alapfokú Művészeti Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Szőnyi Erzsébet Alapfokú Művészeti Iskolaa intézményvezetői beosztására”. Két további példányt
kérünk a KLIK Érdi Tankerület címére megküldeni (2030 Érd, Tompa Mihály utca 1.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Taktaharkányi Apáczai Csere János Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3922 Taktaharkány, Vörösmarty utca 8.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tolnai Tünde nyújt, a 06-47-795-227-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Taktaharkányi Apáczai
Csere János Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
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A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Taktaharkányi Apáczai Csere János Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további
példányt kérünk a KLIK Szerencsi Tankerület címére megküldeni (3900 Szerencs, Ondi út 1.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3924 Taktakenéz, Fő utca 18.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tolnai Tünde nyújt, a 06-47-795-227-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Taktakenézi Petőfi
Sándor Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk
a KLIK Szerencsi Tankerület címére megküldeni (3900 Szerencs, Ondi út 1.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
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Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Tápióbicskei Földváry Károly Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.07.01.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2764 Tápióbicske, Rákóczi út 82.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói, tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv 98. § (8) bekezdésében meghatározott végzettség, szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
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A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Katonáné Barna Zsuzsanna tankerületi igazgató nyújt,
a 29/795-226-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-06-17, valamint a beosztás megnevezését: Tápióbicskei Földváry
Károly Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Tápióbicskei Földváry Károly Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt
kérünk a KLIK Nagykátai Tankerület címére megküldeni (2760 Nagykáta, Dózsa György u. 2.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Tarczy Lajos Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Veszprém megye, 8500 Pápa, Jókai utca 18.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Egyházi Andrea nyújt, a 30/626-6460-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Tarczy Lajos Általános
Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
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A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Tarczy Lajos Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK Pápai
Tankerület címére megküldeni (8503 Pápa, Pálos tér 2.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Tatabányai Kollégium intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.07.01.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Réti utca 1/A.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, kollégiumi nevelőtanári vagy gyógypedagógus vagy szociálpedagógus vagy játék- és szabadidőszervező tanári vagy tanulási és pályatanácsadó tanári vagy tehetségfejlesztő tanári vagy hittanár-nevelő
tanári szakképzettség vagy a nevelő-oktató munka pedagógiai szakaszának megfelelően tanári szakképzettség
vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében meghatározott végzettség,
szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
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– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szalóczy Zoltán nyújt, a 34/795-237-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Tatabányai Kollégium
– Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Tatabányai Kollégium intézményvezetői beosztására”. Két plusz példányt kérünk a KLIK Tatabányai
Tankerület címére megküldeni (2800 Tatabánya, Fő tér 4.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
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Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Tátra Téri Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.15.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Budapest, 1204 Budapest, Tátra tér 1.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
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A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 15. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Turschlné Eröss Edit nyújt, a 06-1-795-8206-os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Tátra Téri Általános
Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Tátra Téri
Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK Budapest XX. Tankerület címére
megküldeni (1204 Budapest, Ady Endre utca 98.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Teichmann Vilmos Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4600 Kisvárda, Tordai út 17.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Debreczenszki Julianna nyújt, a 06-45-795-205-ös
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Teichmann Vilmos
Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
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A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Teichmann Vilmos Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK
Kisvárdai Tankerület címére megküldeni (4600 Kisvárda, Szent László utca 7–11.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Tényői Ady Endre Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.07.01.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9111 Tényő, Győri út 53.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói, tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv 98. § (8) bekezdésében meghatározott végzettség, szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Stancig Zoltán nyújt, a 06-96/795-227-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-06-17, valamint a beosztás megnevezését: Tényői Ady Endre
Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Tényői
Ady Endre Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK Győri Tankerület
címére megküldeni (9024 Győr, Nádor tér 4. II. emelet.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
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Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Tiszacsermelyi Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3972 Tiszacsermely, Rákóczi utca 16.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
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A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gyüre Ferencné nyújt, a 47/ 795-204-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Tiszacsermelyi
Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Tiszacsermelyi Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK
Cigándi Tankerület címére megküldeni (3973 Cigánd, Iskola utca 8.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Tiszadadai Holló László Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4455 Tiszadada, Kossuth tér 3.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.

1957

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 6. szám

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár István Zoltánné nyújt, a 42-795-258-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Tiszadadai Holló László
Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Tiszadadai Holló László Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk
a KLIK Tiszavasvári Tankerület címére megküldeni (4440 Tiszavasvári, Ady Endre utca 8.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Tiszanagyfalui Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4463 Tiszanagyfalu, Kossuth út 47.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóthné Dr. Nagy Zsuzsa nyújt, a 06-42-795-253-as
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Tiszanagyfalui
Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Tiszanagyfalui Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK
Nyíregyházi Tankerület címére megküldeni (4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 1.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
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Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Tiszavasvári Váci Mihály Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4440 Tiszavasvári, Hétvezér utca 19.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem/egyetemi szintű végzettség és tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
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A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóthné Dr. Nagy Zsuzsa nyújt, a 06-42-795-253-as
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Tiszavasvári Váci Mihály
Gimnázium – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Tiszavasvári Váci Mihály Gimnázium intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK
Nyíregyházi Tankerület címére megküldeni (4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 1.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Tokaji Gróf Széchenyi István Középiskolai Kollégium intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3910 Tokaj, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 15–17.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, egyetemi szintű végzettség és kollégiumi nevelőtanári vagy gyógypedagógus vagy szociálpedagógus
vagy játék- és szabadidő-szervező tanári vagy tanulási és pályatanácsadó tanári vagy tehetségfejlesztő tanári
vagy hittanár-nevelő tanári szakképzettség vagy a nevelő-oktató munka pedagógiai szakaszának megfelelően
tanító, tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében
meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pozsonyi Nóra nyújt, a 06-47-795-231-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Tokaji Gróf Széchenyi
István Középiskolai Kollégium – Intézményvezető.

1963

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 6. szám

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Tokaji Gróf Széchenyi István Középiskolai Kollégium intézményvezetői beosztására”. Két további
példányt kérünk a KLIK Tokaji Tankerület címére megküldeni (3910 Tokaj, Rákóczi út 35.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Tokaji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3910 Tokaj, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 7–9.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– vagy egyetemi szintű végzettség és az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő
szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak
megfelelő művész szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv 98. § (8) bekezdésében
meghatározott végzettség, szakképzettség,
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– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata,
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pozsonyi Nóra nyújt, a 06 47/795-231-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Tokaji II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Tokaji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására”.
Két további példányt kérünk a KLIK Tokaji Tankerület címére megküldeni (3910 Tokaj, Rákóczi út 35.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
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Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Tokodi Hegyeskő Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.07.16.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Komárom-Esztergom megye, 2531 Tokod, Béke utca 26.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

1966

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 6. szám

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fazekas Bernadett nyújt, a 33-795-203-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Tokodi Hegyeskő
Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Tokodi Hegyeskő Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK
Esztergomi Tankerület címére megküldeni (2500 Esztergom, Lőrinc utca 7.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Tompai Szabó Dénes Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6422 Tompa, Bem utca 22–24.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe
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Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– cselekvőképesség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata,
– szakmai önéletrajz,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy-Apátiné Kuszli Beatrix nyújt, a 77/795-208-as
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Tompai Szabó Dénes
Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Tompai Szabó Dénes Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk
a KLIK Kiskunhalasi Tankerület címére megküldeni (6400 Kiskunhalas, Köztársaság utca 1.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Toronyi Gazdag Gyula Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Vas megye, 9791 Torony, Petőfi Sándor utca 2.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata,
– szakmai önéletrajz,
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– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sámuel Mária nyújt, a 06/94/795-236-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Toronyi Gazdag Gyula
Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Toronyi Gazdag Gyula Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk
a KLIK Szombathelyi Tankerület címére megküldeni (9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 11.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Tótszerdahelyi Zrínyi Katarina Horvát Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16.–2021.08.15-ig szól.
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A munkavégzés helye:
Zala megye, 8864 Tótszerdahely, Zrínyi Miklós tér 1.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. mellékletében meghatározottak szerint a nemzetiségi
iskolai nevelésben-oktatásban pedagógus-munkakör betöltésére jogosító szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– azonos feltételek esetén előnyben kell részesíteni azt, aki a nemzetiséghez tartozik.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Simon Márta nyújt, a 06-93/795-205-ös telefonszámon.

1971

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 6. szám

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Tótszerdahelyi Zrínyi
Katarina Horvát Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Tótszerdahelyi Zrínyi Katarina Horvát Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további
példányt kérünk a KLIK Letenyei Tankerület címére megküldeni (8868 Letenye, Kossuth Lajos utca 32.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Tóvárosi Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01.–2021.08.15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Iskola tér 1.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
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Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói, tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv 98. § (8) bekezdésében meghatározott végzettség, szakképzettség,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– cselekvőképesség,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kozics Anna Veronika nyújt, a 06-22-795-292-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-06-17, valamint a beosztás megnevezését: Tóvárosi Általános
Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Tóvárosi
Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK Székesfehérvári Tankerület
címére megküldeni (8000 Székesfehérvár, Petőfi Sándor utca 5.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Tyukodi Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4762 Tyukod, Árpád út 29.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata,
– szakmai önéletrajz,
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– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Farkasné Kiss Krisztina nyújt, a 44/795-205-ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Tyukodi Általános
Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Tyukodi Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK Csengeri
Tankerület címére megküldeni (4765 Csenger, Kossuth utca 2.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
az Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető
(magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16.–2021.08.15-ig szól.

1975

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 6. szám

A munkavégzés helye:
Veszprém megye, 8564 Ugod, Petőfi utca 54.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– vagy egyetemi szintű végzettség és az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő
szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak
megfelelő művész szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv 98. § (8) bekezdésében
meghatározott végzettség, szakképzettség,
– és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. mellékletében meghatározottak szerint a nemzetiségi
iskolai nevelésben-oktatásban pedagógus-munkakör betöltésére jogosító szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– azonos feltételek esetén előnyben kell részesíteni azt, aki a nemzetiséghez tartozik.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Egyházi Andrea nyújt, a 30/62-66-460-as telefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Ugodi Német
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői
beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK Pápai Tankerület címére megküldeni (8500 Pápa, Pálos tér 2.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
az Újbudai Széchenyi István Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16.–2021.08.15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Budapest, 1111 Budapest, Egry József utca 3.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
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Pályázati feltételek:
– egyetem, egyetemi szintű végzettség és tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség és szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hog a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Laucsek István nyújt, a 6/1 795-8146-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-06-17, valamint a beosztás megnevezését: Újbudai Széchenyi
István Gimnázium – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon

1978

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 6. szám

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: 2016-02-20, valamint a következő szöveget „PÁLYÁZAT – Újbudai Széchenyi István
Gimnázium intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK Budapest XI. Tankerület címére
megküldeni (1113 Budapest, Bocskai út 39–41.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
az Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5052 Újszász, Kossuth Lajos út 13.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata,
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– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zátroch Anett nyújt, a 06 56-795-245-ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Újszászi Vörösmarty
Mihály Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt
kérünk a KLIK Szolnoki Tankerület címére megküldeni (5000 Szolnok, Kossuth tér 1.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
az Újvárosi Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01.–2021.08.15-ig szól.
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A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6500 Baja, Oltványi utca 14.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– cselekvőképesség,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Egyed-Izsák Margit nyújt, a 79/795-211-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Újvárosi Általános
Iskola – Intézményvezető.
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A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Újvárosi Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK Bajai
Tankerület címére megküldeni (6500 Baja, Deák Ferenc utca 11–13.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Vácszentlászlói Szent László Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16.–2021.08.15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2115 Vácszentlászló, Fő utca 2.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
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– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fábián Zsolt/Fekete Andrea nyújt, a 28/795-209,
28/795-229-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-06-17, valamint a beosztás megnevezését: Vácszentlászlói Szent
László Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Vácszentlászlói
Szent László Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK Gödöllői Tankerület
címére megküldeni (2100 Gödöllő, Dózsa György u. 69/a).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
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Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Vajdácskai Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3961 Vajdácska, Fő út 2.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
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A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Koleszárné Braun Mónika nyújt, a 06-47/795-212-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Vajdácskai Általános
Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Vajdácskai Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK
Sárospataki Tankerület címére megküldeni (3950 Sárospatak, Kossuth u. 44.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Vajk-sziget Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01.–2021.08.15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Budapest, 1183 Budapest, Vajk utca 16–20.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csányi Zsanett nyújt, a 061/795-8193-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Vajk-sziget Általános
Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
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A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Vajk-sziget
Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK Budapest XVIII. Tankerület
címére megküldeni (1182 Budapest, Üllői út 453.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Varga Domokos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6090 Kunszentmiklós, Damjanich utca 7.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– vagy egyetemi szintű végzettség és az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő
szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak
megfelelő művész szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv 98. § (8) bekezdésében
meghatározott végzettség, szakképzettség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– cselekvőképesség,
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– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Törökné Novadovszki Nelli nyújt, a 76/795-244-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Varga Domokos
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni),
zárt borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják
rá „PÁLYÁZAT – Varga Domokos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására”.
Két további példányt kérünk a KLIK Kunszentmiklósi Tankerület címére megküldeni (6091 Kunszentmiklós, Endrédy
u. 6.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
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Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Várkerti Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Veszprém megye, 8100 Várpalota, Thuri tér 3.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
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A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Éllő Edit nyújt, a 88/550-220-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Várkerti Általános
Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Várkerti Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK Várpalotai
Tankerület címére megküldeni (8100 Várpalota, Gárdonyi Géza utca 39.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Vásárosdombói Általános iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.09.01.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7362 Vásárosdombó, Szabadság tér 16.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– vagy főiskolai/egyetemi szintű végzettség és az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak
megfelelő szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti
tárgynak megfelelő művész szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv 98. §
(8) bekezdésében meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Schóber József nyújt, a 72/795-248-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Vásárosdombói
Általános iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – Intézményvezető.
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A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni),
zárt borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják
rá „PÁLYÁZAT – Vásárosdombói Általános iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására”.
Két további példányt kérünk a KLIK Sásdi Tankerület címére megküldeni (7370 Sásd, Rákóczi utca 41.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Veres Pálné Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.07.01.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Nógrád megye, 2688 Vanyarc, Hunyadi utca 1.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. mellékletében meghatározottak szerint a nemzetiségi
iskolai nevelésben-oktatásban pedagógus-munkakör betöltésére jogosító szakképzettség,
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– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– azonos feltételek esetén előnyben kell részesíteni azt, aki a nemzetiséghez tartozik.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Kálmán nyújt, a 0632 795-211 vagy 0630 626-5924-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Veres Pálné Általános
Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Veres Pálné Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK Pásztói
Tankerület címére megküldeni (3060 Pásztó, Nagymező utca 10.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Veres Pálné Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16.–2021.08.15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Budapest, 1053 Budapest, Veres Pálné utca 36–38.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, egyetemi szintű végzettség és tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség és szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– cselekvőképesség,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
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– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csőváriné Gurubi Judit tankerületi igazgató nyújt, a
795-8229; 06/30/626-6382-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-06-17, valamint a beosztás megnevezését: Veres Pálné
Gimnázium – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: 2016-06-17, valamint a következő szöveget „PÁLYÁZAT – Veres Pálné Gimnázium
intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK Budapest V. Tankerület címére megküldeni
(1051 Budapest, Nádor utca 12.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Versendi Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.07.01.–2021.08.15-ig szól.
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A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7752 Versend, Kossuth Lajos utca 1.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Hafner-Rózsás Anikó nyújt, a 06 69/795-207-es
telefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Versendi Általános
Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá:
Pályázat-Versendi Általános Iskola-intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK Bólyi
Tankerület címére megküldeni (7754 Bóly, Rákóczi utca 42.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Veszprém megye, 8200 Veszprém, Aradi Vértanúk útja 2.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
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Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szalay Lilla nyújt, a 88/550-230-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Veszprémi Deák Ferenc
Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk
a KLIK Veszprémi Tankerület címére megküldeni (8200 Veszprém, Szabadság tér 15.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Veszprémi Középiskolai Kollégium intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Veszprém megye, 8200 Veszprém, Stadion utca 20–22.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, egyetemi szintű végzettség és kollégiumi nevelőtanári vagy gyógypedagógus vagy szociálpedagógus
vagy játék- és szabadidő-szervező tanári vagy tanulási és pályatanácsadó tanári vagy tehetségfejlesztő tanári
vagy hittanár-nevelő tanári szakképzettség vagy a nevelő-oktató munka pedagógiai szakaszának megfelelően
tanító, tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében
meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szalay Lilla nyújt, a 88/550-230-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Veszprémi Középiskolai
Kollégium – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Veszprémi Középiskolai Kollégium intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk
a KLIK Veszprémi Tankerület címére megküldeni (8200 Veszprém, Szabadság tér 15.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
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Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Vokányi Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7768 Vokány, Kossuth utca 46.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. mellékletében meghatározottak szerint a nemzetiségi
iskolai nevelésben-oktatásban pedagógus-munkakör betöltésére jogosító szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– azonos feltételek esetén előnyben kell részesíteni azt, aki a nemzetiséghez tartozik.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
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– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tésenyi Róbertné nyújt, a 06/72-795-254-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Vokányi Általános
Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Vokányi Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK Siklósi
Tankerület címére megküldeni (7800 Siklós, Gyűdi utca 2.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Wilhelm Hauff Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.07.01.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Nógrád megye, 2641 Berkenye, Petőfi utca 27.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. mellékletében meghatározottak szerint a nemzetiségi
iskolai nevelésben-oktatásban pedagógus-munkakör betöltésére jogosító szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– azonos feltételek esetén előnyben kell részesíteni azt, aki a nemzetiséghez tartozik.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Koncz István nyújt, a 06 35 795-213-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Wilhelm Hauff
Általános Iskola – Intézményvezető.
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A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Wilhelm Hauff Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK
Rétság Tankerület címére megküldeni (2651 Rétság, Kossuth u. 1-3.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Wosinsky Mór Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Tolna megye, 7130 Tolna, Bartók Béla utca 23.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
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Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– vagy egyetemi szintű végzettség és az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő
szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak
megfelelő művész szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv 98. § (8) bekezdésében
meghatározott végzettség, szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Béndek Ágnes nyújt, a 06-74-795-239-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Wosinsky
Mór Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Wosinsky Mór Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további
példányt kérünk a KLIK Tolnai Tankerület címére megküldeni (7130 Tolna, Hősök tere 1.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Zala megye, 8999 Zalalövő, Rákóczi Ferenc út 1.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– vagy egyetemi szintű végzettség és az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő
szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak
megfelelő művész szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv 98. § (8) bekezdésében
meghatározott végzettség, szakképzettség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– cselekvőképesség.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Henrietta nyújt, a 06-92/795-236-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Zalalövői Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további
példányt kérünk a KLIK Zalaegerszegi Tankerület címére megküldeni (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi utca 10.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
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Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Zeleméry László Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16.–2021.08.15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4224 Hajdúböszörmény, Vákáncsos utca 43.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
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A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Riczu Juliánna nyújt, a 0652/550-246-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-06-17, valamint a beosztás megnevezését: Zeleméry László
Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Zeleméry László Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK
Hajdúböszörményi Tankerület címére megküldeni (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***

Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Zrínyi Miklós Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16.–2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Zala megye, 8834 Murakeresztúr, Kossuth Lajos utca 16.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
– és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. mellékletében meghatározottak szerint a nemzetiségi
iskolai nevelésben-oktatásban pedagógus-munkakör betöltésére jogosító szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– azonos feltételek esetén előnyben kell részesíteni azt, aki a nemzetiséghez tartozik.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kelemen Róbertné nyújt, a 06-93/795-210-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17, valamint a beosztás megnevezését: Zrínyi Miklós Általános
Iskola – Intézményvezető.
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A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT – Zrínyi Miklós Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK
Nagykanizsai Tankerület címére megküldeni (8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
***
Az emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Zsákai Kölcsey Ferenc Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01.–2021.08.15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4142 Zsáka, Kölcsey utca 2.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói, tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv 98. § (8) bekezdésében meghatározott végzettség, szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– cselekvőképesség,
– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Varga Viktória nyújt, a 54/795-207-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-06-17, valamint a beosztás megnevezését: Zsákai Kölcsey Ferenc
Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– kozigallas.gov.hu honlapon
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a KLIK Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Zsákai Kölcsey
Ferenc Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK Berettyóújfalui Tankerület
címére megküldeni (4101 Berettyóújfalu, Dózsa György utca 17–19.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
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Értesítések

Az emberi erőforrások miniszterének határozata
a 2017. évre vonatkozó pedagógus minősítési keretszámról
A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
kormányrendelet) 10. § (1) bekezdése alapján a következők szerint rendelkezem:
1. 2017. évre vonatkozóan a pedagógus minősítési keretszámot 35 000 főben határozom meg.
2. A 2017. évi minősítési tervbe történő felvétel különös feltételei a következők:
2.1. Minősítő vizsgára, eljárásra kötelezettek 2017-ben:
– azok a Gyakornok fokozatba besorolt pedagógusok, akik gyakornoki ideje a 2017. évben jár le;
– azok a Gyakornok fokozatba besorolt pedagógusok, akik bekerültek a 2015. évi minősítési tervbe és 2015. évi
minősítő vizsgájuk sikertelenül zárult, meghosszabbított gyakornoki idejük a kormányrendelet szerint
2017. évben jár le;
– azok a 2014. évi rendkívüli eljárás keretében 2015. január elsejével ideiglenesen Pedagógus II. fokozatba besorolt
pedagógusok, akik legfeljebb 32 év szakmai gyakorlati idővel rendelkeznek.
2.2. Pedagógus II. fokozathoz szükséges minősítési eljárásra jelentkezhetnek:
– azok a Pedagógus I. fokozatba besorolt pedagógusok, akik legalább 20 év szakmai gyakorlattal rendelkeznek.
– azok a Pedagógus I. vagy ideiglenesen Pedagógus II. fokozatba sorolt pedagógusok, akik bekerültek a 2015. évi
minősítési tervbe, de a 2015. évi minősítési eljárásuk sikertelenül zárult.
– azok a Pedagógus I. fokozatba besorolt pedagógusok, akik legalább 8 év szakmai gyakorlattal és pedagógusszakvizsgával vagy a kormányrendelet 35. § (4) bekezdése szerint ezzel egyenértékű képzettséggel rendelkeznek.
2.3. Mesterpedagógus fokozathoz szükséges minősítési eljárásra jelentkezhetnek:
– azok a Pedagógus I. vagy Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógusok, akik az alább felsorolt valamennyi
feltétellel rendelkeznek:
– legalább 20 év szakmai gyakorlat,
– legalább 10 év vezetői vagy magasabb vezetői gyakorlat,
– vezetői vagy magasabb vezetői megbízás,
– intézményvezetői szakképzettséget tanúsító pedagógus-szakvizsga, a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény hatálya alá tartozó, gyermekvédelmi szakellátást vagy javítóintézeti
nevelést nyújtó intézményben betöltött pedagógus-munkakör esetén gyermekvédelmi szakellátás
témacsoportban megszerzett szociális szakvizsga,
– a tanfelügyeleti és pedagógusminősítési szakértői feladatok zavartalan ellátása érdekében azokat a Pedagógus
I. vagy Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógusokat, akik az alább felsorolt valamennyi feltétellel
rendelkeznek:
– legalább 14 év szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga vagy a kormányrendelet 35. § (4) bekezdése szerint ezzel egyenértékű képzettség,
– megfelel az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: OH) által meghatározott további feltételeknek,
az OH felkéri a tanfelügyeleti és pedagógusminősítési szakértői képzésen valamint a Mesterpedagógus
fokozatot megcélzó minősítési eljáráson való részvételre.
Az OH – az 500 fős keretszám eléréséig – jogosult a jelentkezési időszakon túl is, folyamatosan felvenni
a minősítési tervbe a szakértői képzésre jelentkező, feltételeknek megfelelő pedagógusokat.
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2.4. Kutatótanár fokozathoz szükséges minősítési eljárásra jelentkezhetnek:
Azok a Pedagógus II. vagy Mesterpedagógus fokozatba sorolt pedagógusok, akik az alább felsorolt valamennyi
feltétellel rendelkeznek:
– legalább 14 év szakmai gyakorlati idő,
– a munkakörük ellátásához szükséges végzettséghez és szakképzettséghez kapcsolódó szakterületen szerzett
tudományos fokozat vagy 1984. szeptember 1-je után szerzett egyetemi tudományos fokozat (dr.univ.),
– rendszeres szakmai publikációs tevékenység.
2.5. Minősítő vizsgára kötelezettek 2017-ben továbbá:
– nevelési-oktatási intézményben nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő munkakörben, pedagógusszakképzettséggel rendelkező, Gyakornok fokozatba besorolt alkalmazottak, akiknek a gyakornoki ideje a
2017. évben jár le,
– bölcsődében, egységes óvoda-bölcsődében, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgálatnál
kisgyermeknevelőként, örökbefogadási tanácsadóként pedagógus-munkakörben foglalkoztatott, Gyakornok
fokozatba besorolt alkalmazottak, akiknek a gyakornoki ideje a 2017. évben jár le.
2.6. Pedagógus II. fokozathoz szükséges minősítési eljárásra jelentkezhetnek továbbá:
– bölcsődében,
egységes
óvoda-bölcsődében,
illetve
területi
gyermekvédelmi
szakszolgálatnál
kisgyermeknevelőként, örökbefogadási tanácsadóként pedagógus-munkakörben foglalkoztatott, Pedagógus I.
fokozatba besorolt alkalmazottak, akik pedagógus- vagy szociális szakvizsgával és legalább 8 év szakmai
gyakorlattal,
– bölcsődében,
egységes
óvoda-bölcsődében,
illetve
területi
gyermekvédelmi
szakszolgálatnál
kisgyermeknevelőként, örökbefogadási tanácsadóként pedagógus-munkakörben foglalkoztatott, Pedagógus I.
fokozatba besorolt alkalmazottak, akik legalább 30 év szakmai gyakorlattal rendelkeznek.
3. A különös feltételeknek legkésőbb a jelentkezés időpontjában kell megfelelni.
Iktatószám: 6630-2/2016/KOPKA

		

Balog Zoltán s. k.,

		

emberi erőforrások minisztere
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A Szolnoki Főiskola közleménye oklevél érvénytelenítéséről
A Csintalan Judit (sz.: Budapest, 1975. 1. 18.; a. n.: Illés Klára; törzskönyvi szám: T.IV.20/1994-95) részére
NA.17/1977. szám alatt kiállított főiskolai szintű okleveles agrármérnök (marketing-pénzügy szakirány)
szakképzettséget tanúsító oklevél – amelyet intézményünk jogelődje, a GATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar,
Mezőtúr bocsátott ki (a formanyomtatvány sorszáma: PTA A 019259) – elveszett, helyette 2016. február 8-án,
a PT B 0556673 sorszámú formanyomtatványon másodlatot adtunk ki.
Az eredeti oklevél érvénytelen.

		
		

Dr. Túróczi Imre s. k.,
rektor
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A közlöny zárása után érkezett közlemények, pályázati felhívások

Közlemények

Álláspályázatok

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének 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, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 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 adatoknak a pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez
KIH: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
Köznev. tv.: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Korm. rendelet: a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
EMMI rendelet: a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VIII. 31.) EMMI 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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ÓVODAVEZETŐ
A pályázatot meghirdető szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Óvodapedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
felsőfokú iskolai v és
szakképzettség, pedagógusszakvizsga keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség, legalább
öt év pedagógusmunkakörben vagy heti
tíz foglalkozás megtartására
vonatkozó óraadói megbízás
ellátása során szerzett szgy,
a nevelési-oktatási
intézményben pedagógusmunkakörben fennálló,
határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás
vagy a megbízással
egyidejűleg pedagógusmunkakörben történő
határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatásának
vállalása, büntetlen előélet,
magyar állampolgárság,
cselekvőképesség.

ÁEI: 2016. júl. 15.
A vezetői megbízás 2021.
júl. 15-éig, öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan
idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2016. ápr. 30.
Pehi: a jogszabályban
meghatározott véleményezési
eljárás lefolytatása után,
legkésőbb a véleményezési
határidő lejártát követő
30. napot követő első ülésen
dönt a Képviselő-testület.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön, vpr,
hiteles om, szgy igazolása, b,
nyilatkozat arról, hogy
a pályázati eljárásban részt
vevők a pályázat tartalmát
megismerhessék, nyilatkozat
arról, hogy a pályázati
anyagban foglalt személyes
adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez
hozzájárul, nyilatkozat arról,
hogy a döntéshozók
nyilvános vagy zárt ülésen
tárgyalják a pályázatot.
A pályázat benyújtásának
módja: személyesen vagy
postai úton, egy példányban,
zárt borítékban, „Pályázat
óvodavezetői álláshely
betöltésére” megjelöléssel
ellátva kell benyújtani.
Pc: Balatonszárszó
Nagyközségi Önkormányzat
polgármestere.
8624 Balatonszárszó,
Hősök tere 1.
f: Dorogi Sándor
polgármester.

Balatonszárszó Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
8624 Balatonszárszó,
Hősök tere 1.

Balatonszárszói
Százszorszép Óvoda
8624 Balatonszárszó,
Radnóti u. 10.
Lf: az óvodavezető feladata
az intézmény színvonalas,
szakszerű és törvényes
működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói
jogok gyakorlása és
döntéshozatal an intézmény
működésével kapcsolatban
minden olyan ügyben,
amelyet jogszabály vagy
kollektív szerződés,
közalkalmazotti szabályzat
nem utal más hatáskörbe,
felelős az intézményi
szabályzatok elkészítéséért,
jóváhagyja az intézmény
pedagógiai programját,
képviseli az intézményt.
Az intézmény vezetője felel
a pedagógiai munkáért,
a nevelőtestület vezetéséért,
a nevelőtestület jogkörébe
tartozó döntések
előkészítéséért, végrehajtásuk
szakszerű megszervezéséért
és ellenőrzéséért, a gyermekés ifjúságvédelmi feladatok
megszervezéséért és
ellátásáért, a gyermekvédelmi
jelzőrendszernek
a köznevelési intézményhez
kapcsolódó feladatai
koordinálásáért.
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Tel.: (84) 362-501/101 mellék.
A pályázat további
megjelenésének helye, ideje:
KIH internetes honlap:
2015. november 1.,
Somogyi Hírlap,
Szuperinfó,
www.balatonszarszo.hu,
Szarszó TV képújság,
Balatonszárszói Közös
Önkormányzati Hivatal
hirdetőtáblája,
Szólád, Kötcse, Nagycsepely,
Teleki és Balatonöszöd
községekben a helyben
szokásos módon.

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

Almáskert Óvoda
1033 Budapest,
Szérüskert u. 37.
Meseerdő Óvoda
1035 Budapest,
Váradi u. 9–11.

Szakirányú felsőfokú v,
legalább öt év szgy, büntetlen
előélet, pedagógusszakvizsga keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség.

ÁEI: 2016. szept. 1.
A vezetői megbízás 2021.
aug. 31-éig, öt évre szól.
Pbhi: megjelenéstől számított
30 nap (5 példányban).
Pehi: a benyújtást követő
három hónappal.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
és a Köznev. tv. rendelkezései
az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: szakmai ön, b, hitelesített
om, nyilatkozatot, melyben
hozzájárul személyes
adatainak a pályázattal
kapcsolatos kezeléséhez,
továbbításához a 326/2013.
(VIII. 30.) Korm. rendelet 23. §
(2) bekezdésében foglaltak
szerint, vpr a szakmai
helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléssel.
Pc: Budapest Főváros
III. Kerület
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
Társadalmi Kapcsolatok,
Oktatási és Kulturális
Főosztály Oktatási Osztály
1033 Budapest,
Fő tér 4.
f: Nagyné Dosztál Klára
Tel.: 437-8655
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ÁEI: 2016. aug. 1.
A vezetői megbízás 2021.
júl. 31-éig, öt évre szól.
Pbhi: megjelenéstől számított
30 nap (5 példányban).
Pehi: a benyújtást követő
három hónappal.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
és a Köznev. tv. rendelkezései
az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: szakmai ön, b, hitelesített
om, nyilatkozatot, melyben
hozzájárul személyes
adatainak a pályázattal
kapcsolatos kezeléséhez,
továbbításához a 326/2013.
(VIII. 30.) Korm. rendelet 23. §
(2) bekezdésében foglaltak
szerint, vpr a szakmai
helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléssel.
Pc: Budapest Főváros
III. Kerület
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
Társadalmi Kapcsolatok,
Oktatási és Kulturális
Főosztály Oktatási Osztály
1033 Budapest,
Fő tér 4.
f: Nagyné Dosztál Klára
Tel.: 437-8655

Gyermekvilág Óvoda
1031 Budapest,
Vitoria u. 6.

Budapest Főváros
XVIII. Kerület
Pestszentlőrinc-Pestszentimre
Önkormányzata
1184 Budapest,
Üllői út 400.

Pestszentlőrinci
Szivárvány Óvoda
1181 Budapest,
Dolgozó u. 16.
Lf: az intézmény irányítási,
ellenőrzési, munkáltatói
feladatainak ellátása, alapító
okirat szerinti feladat ellátása,
takarékos gazdálkodás,
kapcsolattartás
a fenntartóval.

4

Főiskola, a jogszabályban
előírt szakirányú felsőfokú
iskolai v és szakképzettség,
pedagógus-szakvizsga,
büntetlen előélet.

ÁEI: 2016. aug. 1.
A vezetői megbízás 2021.
júl. 31-éig, határozott időre
szól.
Pbhi: 2016. ápr. 2.
Pehi: 2016. jún. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: jogszabályi
előírások alapján, bizottság,
képviselő-testület.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
vpr a szakmai
helyzetelemzésre épülő
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fejlesztési elképzeléssel,
szakmai ön, nyilatkozat arról,
hogy a pályázati eljárásban
részt vevők a pályázati
anyagát megismerhessék, b,
végzettséget igazoló hiteles
okiratok.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton,
a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számmal:
(68/016/II.24.), valamint
a munkakör megnevezésével:
„Óvodavezető” ellátva kell
benyújtani és elektronikus
úton Almáshegyiné
Stenger Éva részére a
stengi@bp18.hu e-mail címre.
Pc: Budapest Főváros
XVIII. Kerület
PestszentlőrincPestszentimrei
Polgármesteri Hivatal
jegyzője
1184 Budapest,
Üllői út 400.
f: Almáshegyiné Stenger Éva
Tel.: 296-1383.
A pályázat további
megjelenésének helye, ideje:
www.bp18.hu
2016. március 4.
A munkáltatóval
kapcsolatban további
információt a
www.bp18.hu honlapon
szerezhet.

Derekegyház
Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
6621 Derekegyház,
Kossuth u. 4.

Derekegyházi
Napköziotthonos Óvoda
6621 Derekegyház,
Iskola u. 10.
Lf: az intézmény törvényes
működésének biztosítása,
ellenőrzése, munkáltatói
jogkör gyakorlása.

Főiskola, szakirányú felsőfokú
iskolai v, pedagógusszakvizsga keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség,
óvodapedagógusmunkakörben eltöltött
– legalább öt év feletti –
szakmai tapasztalat, magyar
állampolgárság, büntetlen
előélet, cselekvőképesség,
megbízást az kaphat,
aki a munkáltatóval

ÁEI: 2016. szept. 1.
A vezetői megbízás 2021.
aug. 15-éig szól.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan
idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2016. máj. 10.
Pehi: 2016. júl. 31.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
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Kállósemjén Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
4324 Kállósemjén,
Kossuth út 112.

2

Ficánka Egységes Óvoda
és Bölcsőde
Kállósemjén,
Dózsa Gy. u. 22.

3

4

közalkalmazotti
jogviszonyban áll vagy
a megbízással egyidejűleg
közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.

A pályázathoz csatolni kell:
om, vpr, a szakmai
helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléseket,
szgy igazolása, b, nyilatkozat
arról, hogy a pályázati
anyagot az eljárásban részt
vevők megismerhetik,
a pályázatát a Képviselőtestület nyilvános vagy zárt
ülésen tárgyalja, hozzájárul
személyes adatainak
a pályázattal kapcsolatos
kezeléséhez, továbbításához,
szakmai ön.
A pályázat benyújtásának
módja: két azonos szövegű és
mellékletű példányban
(egy példányt
nem kell összefűzni) papír
alapon, postai úton,
a munkakör megnevezésével:
„Óvodapedagógus,
óvodavezetői megbízással”
ellátva kell benyújtani,
valamint egy példányt
elektronikus úton Szabó
István polgármester
részére az
igazgatas@derekegyhaz.hu
e-mail címre, vagy
személyesen a fenti
tartalommal papíralapon,
valamint egy pld.-t CD-n:
Szabó István polgármester,
6621 Derekegyház,
Kossuth u. 4.
Pc: Derekegyház
Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
6621 Derekegyház,
Kossuth u. 4
f: Szabó István polgármester.
Tel.: (30) 303-2220.

Főiskola, óvodapedagógus
felsőfokú iskolai v,
pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség, legalább

ÁEI: 2016. aug. 1.
A vezetői megbízás 2021.
júl. 31-éig, határozott időre
szól.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan
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Lf: ellátja a jogszabályokban
meghatározott óvodavezetői
feladatokat. Felel az egy
vegyes csoporttal is működő
óvoda szakszerű és törvényes
működéséért, takarékos
gazdálkodásáért. Gyakorolja
a munkáltatói jogokat
beosztottjai felett, pályázati
lehetőség figyelemmel
kísérése és azokra
eredményes pályázatok
készítése, dönt az intézmény
működésével kapcsolatban
minden olyan ügyben,
amelyet a jogszabály nem
utal más hatáskörébe.

öt év óvodapedagógusmunkakörben vagy heti
tíz foglalkozás megtartására
vonatkozó megbízás ellátása
során szerzett szgy,
a nevelési-oktatási
intézményben pedagógusmunkakörben fennálló,
határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás
vagy a megbízással
egyidejűleg óvoda
pedagógus-munkakörben
történő határozatlan időre,
teljes munkaidőre szóló
alkalmazás, a magasabb
vezetői beosztás ellátásra
megbízást megelőzően
az egyes vagyonnyilatkozattételi kötelezettségekről szóló
2007. évi CLII. törvény szerinti
vagyonnyilatkozat-tétel,
büntetlen előélet,
magyar állampolgárság.

idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2016. ápr. 20. 16 óra.
Pehi: 2016. júl. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázati
feltételeknek megfelelő
pályázatot a jogszabályokban
meghatározott véleményezési
jogkörrel rendelkezők
véleményezik, a pályázókat
az Oktatási, Kulturális és
Szociális Bizottság
meghallgatja. Kállósemjén
Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete dönt
a megbízásról.
A pályázat elbírálója
fenntartja magának
azt a jogot, hogy a pályázatot
visszavonja vagy indokolás
nélkül eredménytelennek
nyilvánítsa.
Illetmény, juttatás: a Kjt.,
a Köznev. tv., valamint
a 326/2013. (VIII. 30.)
Korm. rendelet rendelkezései
az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön, amely
tartalmazz a pályázati
feltételekben meglévő
előírások igazolását, tartalmaz
lakcímet, telefonszámot,
e-mail elérhetőséget, vpr
a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési
elképzelésekkel, om, szgy
meglétét tanúsító
munkáltatói igazolás, b,
nyilatkozatot arról, hogy
a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak
a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez
hozzájárul, nyilatkozatot arról,
hogy a pályázati anyagot
az eljárásban részt vevők
megismerhetik, a pályázó
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esetleges kérése a pályázat
elbírálásának napirendjéhez
kapcsolódó zárt Képviselőtestületi ülés tartására
a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény
(Mötv.) 46. § (2) bekezdés
b) pontja alapján.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton vagy
személyesen kell benyújtani.
Pc: Kállósemjén Nagyközség
Önkormányzat
Képviselő-testülete
4324 Kállósemjén,
Kossuth út 112.
A pályázat további
megjelenésének helye, ideje:
KIH internetes honlap:
2016. március 16.,
www.kallosemjen.hu
2016. március 16.,
önkormányzati hirdető:
2016. március 16.

Lébényi Óvodafenntartó
Társulás Társulási Tanácsa
9155 Lébény,
Fő út 47.

Lébényi Óvoda,
Egységes Óvoda Bölcsőde
9155 Lébény,
Fő út 86.
Lf: az intézmény szakmai
vezetése, törvényes
működésének biztosítása,
pedagógiai munka
szervezése, irányítása,
ellenőrzése, a pedaógiai
program megvalósításának
biztosítása, munkáltatói,
vezetői jogkörök gyakorlása,
kapcsolattartás a fenntartóval
és a tagönkormányzattal,
egyéb intézményekkel,
az intézményi költségvetés
betartása.

Felsőfokú iskolai v és
szakképzettség, pedagógusszakvizsga keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség, legalább
öt év pedagógusmunkakörben szerzett szgy,
a nevelési-oktatási
intézményben pedagógusmunkakörben fennálló,
határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás
vagy a megbízással
egyidejűleg pedagógiai
munkakörben történő,
határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
magyar állampolgárság,
büntetlen előélet,
cselekvőképesség,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása.
Előny: közoktatás-vezető
szakképzettség.

ÁEI: 2016. szept. 1.
A vezetői megbízás 2021.
aug. 15-éig, határozott időre
szól.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan
idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2016. ápr. 18.
Pehi: 2016. jún. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a Társulási
Tanács a tagönkormányzatok
véleményének kikérést
követően a véleményezési
határidő lejártát követő
ülésén bírálja el
a pályázatokat.
Illetmény, juttatás. a Kjt.,
valamint a 326/2013. (VIII. 30.)
Korm. rendeletben
meghatározottak
az irányadók.
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A pályázatnak tartalmaznia
kell: szakmai ön, vpr
a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléssel,
kitérve egy esetleges
bölcsődei intézményegység
kialakítására vonatkozó
elképzelésre is.
A pályázathoz csatolni kell:
om, b, nyilatkozatot arra
vonatozóan, hogy a pályázati
anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez
hozzájárul, továbbá
nyilatkozat arra vonatkozóan,
hogy beleegyezik abba, hogy
pályázatának tartalma
közölhető
harmadik személlyel, továbbá
siker pályázat esetén vállalja
a vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettséget.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, zárt
borítékban, a pályázati
adatbázisban szereplő
azonosító számmal, valamint
a munkakör megnevezésével:
„Óvodavezető” ellátva kell
benyújtani.
Pc: Lébényi
Óvodafenntartó Társulás
9155 Lébény,
Fő út 47.
f: Kovács Gábor, Lébény város
polgármestere.
Tel.: (96) 360-033.
A pályázat további
megjelenésének helye:
KIH internetes honlap,
Lébény Város Önkormányzat
honlapja:
www.lebeny.hu
A munkáltatóval
kapcsolatban további
információt a
www.lebeny.hu honlapon
szerezhet.
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Nagylók Község

Nagylóki Csicsergő Óvoda

Főiskola, óvodapedagógus,

ÁEI: 2016. aug. 1.

Önkormányzata

és Egységes Óvoda-Bölcsőde

konduktor-óvodapedagógus

A vezetői megbízás 2019.

Képviselő-testülete

2435 Nagylók,

v és szakképzettség,

aug. 14-éig, határozott időre

2435 Nagylók,

Hunyadi u. 5/C

pedagógus-szakvizsga

szól.

keretében szerzett

A közalkalmazotti jogviszony

Lf: az óvodavezető feladata

intézményvezetői

időtartama: határozatlan

az intézmény irányítása,

szakképzettség, legalább

idejű közalkalmazotti

szakszerű és törvényes

öt év pedagógus-

jogviszony.

működésének

munkakörben szerzett szgy,

A foglalkoztatás jellege:

megszervezése,

az intézményben pedagógus-

teljes munkaidő.

az óvodáskorú gyermekek

munkakörben fennálló,

Pbhi: 2016. máj. 31.

oktatásának-nevelésének

határozatlan időre, teljes

Pehi: 2016. júl. 31.

megszervezése, az intézmény

munkaidőre szóló alkalmazás

A pályázat elbírálásának

gazdálkodásával kapcsolatos

vagy a megbízással

módja, rendje: a Köznev. tv.-

feladatokat ellátó Nagylóki

egyidejűleg ilyen alkalmazás,

ben, az EMMI rendelet

Közös Önkormányzati

magyar állampolgárság vagy

189–191. §-ában, a 326/2013.

Hivatallal való folyamatos

külön jogszabály szerint

(VIII. 30.) Korm. rendelet

együttműködés.

a szabad mozgás és

23. §-ában meghatározott

tartózkodás jogával

szervezetek véleményezik,

rendelkező, illetve

melyet követően

bevándorolt vagy

a pályázatokról Nagylók

letelepedett személy,

Község Önkormányzata

20/2012. (VIII. 31.)

Képviselőtestülete dönt.

EMMI rendelet 179. §

Közalkalmazotti munkakörbe

(3) bekezdésében előírt

kinevezés esetén a kinevezés

szakképzettség,

óvodapedagógus-

büntetlen előélet,

munkakörre szól.

cselekvőképesség,

Illetmény, juttatás: a Kjt.,

vagyonnyilatkozat-tétel

valamint a 326/2013. (VIII. 30.)

vállalása.

Korm. rendelet rendelkezései

Hunyadi u. 1.

az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai életrajz, vpr
a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléssel
(3 példányban), om,
pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettséget igazoló om,
b, szgy-ról szóló hiteles
igazolás, nyilatkozat, hogy
hozzájárul a pályázati
anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez,
nyilatkozat, hogy hozzájárul
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a jogszabályban
meghatározott véleményezők
részére pályázata tartalmának
megismeréséhez, nyilatkozat,
hogy a vagyonnyilatkozattételt vállalja, amennyiben
pályázatának zárt ülés
keretében történő tárgyalását
kéri, erre irányuló írásbeli
nyilatkozat.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton,
a pályázati adatbázisban
szereplő azonosítós számmal:
(Nagylók/323-1/2016.),
valamint a beosztás
megnevezésével:
„Óvodavezető” ellátva kell
benyújtani, vagy
személyesen: Tóth József
polgármester, 2435 Nagylók,
Hunyadi u. 1.
Pc: Nagylók Község
Önkormányzata
2435 Nagylók,
Hunyadi u. 1.
f: Tóth József, Nagylók Község
Önkormányzata
polgármestere.
Tel.: (25) 507-350.
A pályázat további
megjelenésének helye:
Nagylóki Közös
Önkormányzati Hivatal,
Fejér Megyei Hírlap,
Nagylók község honlapja:
www.nagylok.hu,
Dunaújvárosi Hírlap.

Táplánszentkereszt
és Környéke Óvodai
Intézményfenntartó Társulás
9761 Táplánszentkereszt,
Rákóczi u. 1.

Hét Kastély Kertje
Művészeti Óvoda és Bölcsőde
Székhely:
9761 Táplánszentkereszt,
Fő u. 5/C
1. telephely:
Bölcsőde
9761 Táplánszentkereszt,
Fő u. 5/B

Felsőfokú óvodapedagógusi v
és szakképzettség, legalább
ötéves szgy, pedagógusszakvizsga keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség.

ÁEI: 2016. szept. 1.
A vezetői megbízás
2021. aug. 31-éig,
öt évre szól.
Pbhi: a KIH internetes
honlapján történő
megjelenést követő 30 nap.
Pehi: legkésőbb
a megjelenéstől számított
90 nap.
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Pc: Táplánszentkereszt község
önkormányzata
9761 Táplánszentkereszt,
Rákóczi u. 1.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz mellékelni kell:
a szolgálati idő beszámítását
tartalmazó hiteles
munkáltatói igazolást.

2. telephely Tagóvoda
9743 Söpte,
Gábor Áron u. 2.

*
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ISKOLAIGAZGATÓ
A pályázatot meghirdető szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb
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Karcagi
Református Egyházközség
5300 Karcag,
Kálvin u. 3.

Egyetemi szintű vagy
mesterfokozatú
szakképzettség, pedagógusszakvizsga keretében
megszerzett intézmény
vezetői szakképzettség,
legalább öt év pedagógusmunkakörben szerzett szgy,
a nevelési-oktatási
Lf: a Köznev. tv. szerint
intézményben pedagógusaz intézmény irányítási,
munkakörben fennálló,
ellenőrzési, munkáltatói
határozatlan időre, teljes
feladatainak ellátása, alapító
munkaidőre szóló alkalmazás
okirat szerinti feladatok
vagy a megbízással
ellátása, dönt az intézmény
egyidejűleg pedagógusműködésével kapcsolatban
munkakörben történő,
minden olyan ügyben,
amelyet jogszabály nem utal határozatlan időre teljes
más hatáskörébe, a fenntartó munkaidőre szóló alkalmazás,
által jóváhagyott költségvetés a Magyarországi Református
Egyház köznevelési
alapján biztosítja
törvényének 58. §-ában
az intézmény jogszerű
foglaltaknak való megfelelés,
működéséhez szükséges
személyi és tárgyi feltételeket, magyar állampolgárság,
büntetlen előélet,
felelős a takarékos
cselekvőképesség.
gazdálkodásért, feladata
a munkáltatói jogok
gyakorlása, gondoskodik
a munkafegyelem és
a munkavégzés előírásoknak
megfelelő megtartásáról.
Tevékenységét az állami
jogszabályok, valamint a
Magyarországi Református
Egyház törvényeinek,
szabályrendeleteinek,
határozatainak megfelelően
köteles végezni.
Karcagi
Nagykun
Református Gimnázium
és Egészségügyi
Szakközépiskola
5300 Karcag,
Madarasi út 1–3.

ÁEI: 2016. júl. 1.
A vezetői megbízás 2021.
jún. 30-ig szól.
A munkaviszony időtartama:
határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2016. ápr. 30.
Pehi: 2016. máj. 6.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályáztató
fenntartja magának a jogot,
hogy a pályázatot
eredménytelennek
nyilvánítsa. Az egyházi
köznevelési intézmény
vezetőjét az oktatásért felelős
miniszter egyetértésével
a fenntartó bízza meg.
A miniszter az egyetértését
csak jogszabályértés esetén
tagadhatja meg.
Illetmény, juttatás:
a Köznev. tv., valamint
a 326/2013. (VIII.30.)
Korm. rendelet rendelkezései
az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om, szgy meglétét igazoló
dokumentum, b (eredeti),
szakmai ön, vpr a szakmai
helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléssel,
nyilatkozat arról, hogy
a pályázó hozzájárul
személyes adatainak
a pályázattal kapcsolatos
kezeléséhez, továbbításához,
nyilatkozat arról, hogy
a pályázó hozzájárul a teljes
pályázati anyagának
sokszorosításához, annak
– a pályázat elbírálásában
részt vevő személyek és
testületek által történő
megismerése érdekében
a részükre való –
továbbításához.
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A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, írásban,
két azonos szövegű és
mellékletű példányban,
„Intézményvezetői pályázat”
megjelöléssel ellátva kell
benyújtani.
Pc: Karcagi
Református Egyházközség
5300 Karcag,
Kálvin u. 3.
f: Koncz Tibor elnöklelkész
e-mail: refkarc@enternet.hu
Tel.: (30) 627-8607.

*
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Pályázati felhívás pedagógus- és egyéb álláshely 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, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 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 adatoknak a pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez
KIH: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
Köznev. tv.: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Korm. rendelet: a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
EMMI rendelet: a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VIII. 31.) EMMI rendelet
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok

TANÁR
A pályázatot meghirdető szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Vásárhelyi László Alapfokú
Művészeti Iskola
4400 Nyíregyháza,
Honvéd u. 41.

Rajz szakos tanár

Pedagógus v és
szakképzettség.

Határozott időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás
szülési szabadságon lévő
munkavállaló
helyettesítésére.
Illetmény, juttatás: ped. I.
besorolás kategóriái szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.

*

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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EGYÉB
A pályázatot meghirdető szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb
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4

Egyetem, pszichológus v,
a Köznev. tv. 3. mellékletében
foglaltak szerint,
büntetlen előélet.

ÁEI: azonnal.
Részmunkaidő: heti
20 órában.
Pbhi: 2016. márc. 19.
Pehi: 2016. márc. 24.
Illetmény, juttatás:
a Köznev. tv., valamint
a 326/2013. (VIII.30.)
Korm. rendelet rendelkezései
az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön, om, adatkezelési
nyilatkozat.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton,
„Óvodapszichológus”
megjelöléssel ellátva kell
benyújtani.

Ajka Városi Óvoda
8400 Ajka,
Bródy Imre u. 7.

Ajka Városi Óvoda
8400 Ajka
Óvodapszichológus
(határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszony).
Lf: 20/2012. EMMI rendelet
132. §-ában foglaltak.
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