
JOGSZABÁLYOK

A Kormány
86/2006. (IV. 12.) Korm.

rendelete
a hallgatói hitelrendszerrõl és a Diákhitel Központról

A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségveté-
sérõl szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 42. §-ában kapott
felhatalmazás alapján és figyelemmel a felsõoktatásról
szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 46. §-ának (8) bekezdé-
sében, valamint 118. §-ának (4) bekezdésében foglaltakra,
a Kormány a következõket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. §

A hallgatói hitelrendszer célja, hogy minden fiatal szá-
mára esélyt teremtsen a felsõoktatásban való részvételre,
függetlenül az egyén, illetve családja anyagi teherviselõ
képességétõl, valamint, hogy a Kormány hosszú távon biz-

tosítsa az általánosan hozzáférhetõ, tömeges és minõségi
felsõoktatás fenntarthatóságának feltételeit a magyar gaz-
daság fejlesztése érdekében. E célok hosszú távon is biz-
tonságos és költséghatékony megvalósítása érdekében, va-
lamint a diákhitel rendszer méretei, társadalmi, gazdasági
és költségvetési kihatásai miatt, a Kormány a hallgatói
hitelrendszert a megfelelõ állami intézmények és állami
tulajdonú szervezetek bevonásával, valamint a Diákhitel
Központ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (a továb-
biakban: Diákhitel Központ) és ezen szervezetek közötti
szoros együttmûködés elõsegítésével kívánja létrehozni és
mûködtetni, beleértve annak forrásteremtési, hiteligény-
lési, folyósítási és törlesztéssel kapcsolatos folyamatait.

Értelmezõ rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazásában
a) elõtörlesztés: a teljesítési határidõ elõtt az elõtör-

lesztési cél megjelölésével történõ, banki átutalás útján tel-
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jesített olyan befizetés, amely a hitelfelvevõ tartozását
csökkenti,

b) Európai Gazdasági Térségben mûködõ felsõoktatási
intézmény (a továbbiakban: EGT felsõoktatási intéz-
mény): az Európai Gazdasági Térségrõl szóló egyezmény-
ben részes tagállamokban államilag elismert felsõoktatási
intézmény a c) pontban foglaltak kivételével,

c) felsõoktatási intézmény: a felsõoktatásról szóló
2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Fot.) 1. szá-
mú mellékletében felsorolt intézmény és a felsõfokú szak-
képzést folytató szakközépiskola,

d) hallgatói hitel: a Diákhitel Központ és a hitelfelvevõ
közötti kölcsönszerzõdés alapján az e rendeletben megha-
tározott feltételek szerint nyújtott pénzkölcsön,

e) hitelfelvevõ: az a 3. § (1) bekezdésében, illetve a
21. § (1) bekezdésében meghatározott személy, aki hallga-
tói hitelt vesz fel vagy korábban hallgatói hitelt vett fel, és
tartozását törleszti,

f) hitel futamideje: a hallgatói hitel elsõ folyósításának
napjától számított, a kölcsön és kamata visszafizetéséig
tartó idõtartam,

g) jogosultsági idõ: tanulmányi félévekben meghatáro-
zott és tanulmányi hónapokban számított, a hallgatói hitel
igénybevételére lehetõséget biztosító maximális idõszak,

h) költségtérítéses képzés: a felsõoktatási intézmény
által indított olyan képzés, amelynek költségeit a hallgató
viseli,

i) Magyar Ekvivalencia és Információs Központ
(a továbbiakban: MEIK): a külföldi bizonyítványok és
oklevelek elismerésérõl szóló 2001. évi C. törvény alapján
a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésére hiva-
tott szakértõ szervezet,

j) minimálbér: külön kormányrendeletben a teljes
munkaidõben foglalkoztatott munkavállaló részére meg-
állapított személyi alapbér legkisebb összege, a teljes
munkaidõ teljesítése és havibér alkalmazása esetén,

k) negyedév: három, egymást követõ teljes naptári
hónapot magában foglaló idõszak,

l) tanév: az adott naptári év szeptember 1-jétõl a követ-
kezõ naptári év június 30-áig terjedõ idõszaka,

m) tanulmányi félév: az adott naptári év szeptember
1-jétõl a következõ naptári év január 31-éig terjedõ, illetõ-
leg az adott naptári év február 1-jétõl június 30-áig terjedõ
képzési idõszak,

n) tanulmányi hónap: a tanulmányi féléven belüli nap-
tári hónap,

o) törlesztési kötelezettség: a hitelfelvevõnek a törlesz-
tõrészlet határidõben történõ megfizetésére vonatkozó
kötelezettsége,

p) törlesztõrészlet: az e rendelet alapján meghatározott,
a hitelfelvevõ által a Diákhitel Központnak a törlesztési
kötelezettség kezdetét követõen, havi rendszerességgel
fizetendõ összeg,

q) résztanulmányok folytatása: ha a hallgató külföldi
felsõoktatási intézményben vendéghallgatói jogviszony
keretében folytat tanulmányokat és szerez kreditet.

A hallgatói hitel igénybevételének feltételei

3. §

(1) Hallgatói hitelre a (2) bekezdésben meghatározott
feltételekkel – egyéni hitelbírálat és kockázatértékelés nél-
kül – jogosult:

a) a magyar állampolgár, a menekültként elismert, va-
lamint a letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel ren-
delkezõ személy, továbbá

b) az Európai Gazdasági Térségrõl szóló Egyezmény-
ben részes más tagállam állampolgára, ha a külföldiek be-
utazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. tör-
vény 26. §-a (4) bekezdésének a) és b) pontjában meghatá-
rozott jogcímen rendelkezik EGT tartózkodási enge-
déllyel.

(2) A hitelfelvétel feltétele, hogy a hallgató, tanuló
(a továbbiakban: hallgató)

a) felsõoktatási intézményben – államilag támogatott,
illetõleg költségtérítéses képzésben, a Fot. által meghatá-
rozott képzési formákban, illetve szinten – érvényes hall-
gatói, tanulói jogviszonnyal (a továbbiakban: hallgatói
jogviszonnyal) rendelkezzen,

b) lakóhelyét külön jogszabályban meghatározottak
szerint a személyiadat- és lakcímnyilvántartásba bejelen-
tette, és

c) tanulmányai folytatása céljából a képzési idõszakra
bejelentkezett, valamint

d) a hitel igénylésekor nincs érvényes hallgatói köl-
csönszerzõdése a Diákhitel Központtal.

(3) Nem jogosult hallgatói hitelre az, akinek korábban
kötött kölcsönszerzõdése megszûnt és hallgatói hiteltar-
tozása van.

4. §

(1) A hallgatói hitel igénybevételére vonatkozó jogo-
sultsági feltételeknek megfelelõ hallgatóra vonatkozó jo-
gosultsági idõ – a (4) bekezdésben foglalt eltérés hiányá-
ban – tíz tanulmányi félév, félévenként öt tanulmányi hó-
nap. Abban az esetben, ha a hallgató egységes, osztatlan
képzésben vesz részt és a képesítési követelmények szerint
a képzési idõ meghaladja a tíz tanulmányi félévet, a hitel-
felvevõ jogosultsági ideje megegyezik a képzési idõvel, de
nem haladhatja meg a tizennégy tanulmányi félévet. A
hallgató jogosultsági ideje a hallgatói hitel igénybevéte-
lével érintett tanulmányi hónapok számával csökken.

(2) Az egyes tanulmányi félévekre igénybe vehetõ hall-
gatói hitel mindaddig nem folyósítható a hitelfelvevõ
részére, amíg a hitelfelvevõnek lejárt hallgatói hitel tarto-
zása áll fenn a Diákhitel Központtal szemben.

(3) A hallgató nem részesülhet hallgatói hitel folyósítá-
sában a 40. életéve betöltésének idõpontját soron követõ
tanulmányi félévtõl.
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(4) A Diákhitel Központ az (1) bekezdésben meghatáro-
zott jogosultsági idõt a hallgatói hitelrendszer stabilitásá-
nak veszélyeztetése nélkül a 6. §-ban foglalt szakértõi
felülvizsgálatok és számítások alapulvételével megváltoz-
tathatja, azonban az egyes hitelfelvevõkre az (1) bekezdé-
sében meghatározott idõnél alacsonyabb mértékben nem
állapíthatja meg.

(5) A hallgatói hitel igénybevételére vonatkozó (4) be-
kezdés szerint megváltozott jogosultsági idõt a Diákhitel
Központ köteles üzletszabályzatában rögzíteni, valamint
– a tanulmányi félév megkezdése elõtt legalább 7 nappal –
két országos napilapban, honlapján, valamint hirdetmény-
ként a felsõoktatási intézményben közzétenni.

5. §

(1) A 2006/2007. tanévtõl a felvehetõ hallgatói hitel leg-
nagyobb összege az államilag támogatott képzésben részt
vevõ hallgatók számára havi 30 000 Ft, a költségtérítéses
képzésben részt vevõ hallgatók számára havi 40 000 Ft.

(2) A Diákhitel Központ az egyes tanévekre felvehetõ
hallgatói hitelek minimális és maximális összegét, illetõ-
leg a köztes összegeket köteles – a tanulmányi félév meg-
kezdése elõtt legalább 7 nappal – két országos napilapban,
honlapján, valamint hirdetményként a felsõoktatási intéz-
ményben közzétenni.

(3) A hallgatói hitelt a hitelfelvevõ – választása szerint –
havonta részletekben vagy tanulmányi félévenként egy
összegben veheti fel.

(4) A hitelfelvevõk általános kamattámogatásban nem
részesülnek, azonban e rendelet 18–19. §-aiban meghatá-
rozott esetekben és feltételek mellett célzott kamattámoga-
tásban vagy tartozáselengedésben részesülhetnek.

A hallgatói hitel kamatának meghatározása

6. §

(1) A hallgatóknak nyújtott hitel változó kamatozású.
A kamatláb a következõ elemek – százalékos mértékben
kifejezett – értékébõl áll:

a) a hallgatói hitelrendszer finanszírozása érdekében
bevont források kamat és kamatjellegû, valamint egyéb já-
rulékos költségeit figyelembe vevõ – a soron következõ
naptári félévet megelõzõ naptári félév elsõ és utolsó nap-
tári napja közötti idõszakra számított – súlyozott, átlagos
forrásköltség,

b) a hallgatók egységes kockázatközösségének törlesz-
tés nem teljesítését fedezõ kockázati prémium,

c) a hallgatói hitelrendszer mûködési költségét fedezõ
prémium.

(2) A kamatszámítás módját a Diákhitel Központ az üz-
letszabályzatában határozza meg.

(3) A hallgatói hitel aktuális kamatát a Diákhitel Köz-
pont féléves kamatperiódusban állapítja meg és annak
mértékét minden naptári félév elsõ napjától alkalmazza. A
Diákhitel Központ köteles a hallgatói hitel kamatának
mértékét minden naptári félévet megelõzõ 7 nappal két
országos napilapban, honlapján, valamint hirdetményként
a felsõoktatási intézményben közzétenni.

(4) A Diákhitel Központ a hallgatói hitel kamatának
megállapításakor figyelembe veendõ kockázati prémium
változását minden év május 31-éig aktuáriussal felülvizs-
gáltatja. Az aktuárius által megállapított kockázati pré-
mium mértéket a Diákhitel Központ a hallgatói hitel soron
következõ két félévi kamatának meghatározásakor figye-
lembe veszi.

(5) A Diákhitel Központ a mûködési költséget fedezõ
prémium mértékét a Társaság könyvvizsgálatát végzõ
könyvvizsgálóval – az éves beszámoló könyvvizsgálatá-
val egyidejûleg – évente felülvizsgáltatni köteles. A felül-
vizsgálat eredményét a Diákhitel Központ a következõ fél-
évek hallgatói hitel kamatának megállapításához figye-
lembe veheti, azonban a mûködési kamatelem mértékét a
27. § (2) bekezdésben foglaltaknál alacsonyabban nem
állapíthatja meg.

(6) A Diákhitel Központ a (4)–(5) bekezdésben foglalt
felülvizsgálatok eredményeként a hallgatói hitel kamatát a
jövõre nézve megváltoztathatja, azonban a kamatmértéken
belül a kockázati prémium és a mûködési költséget fedezõ
prémium együttes összegét 4,5%-nál magasabbra nem
növelheti.

(7) A kamatszámítás kezdõ napja a hallgatói hitel folyó-
sításának elsõ napja.

(8) A tárgyévben meg nem fizetett kamat tõkésítésére
évente december 31-ei értéknappal kerül sor. A tõkésítésre
kerülõ kamatösszeg számítása napi kamatszámítással tör-
ténik. A napi kamat az adott napon fennálló, a befizetések-
kel módosított tõketartozás állományra számított egy nap-
ra vetített kamat összegével azonos.

A kölcsönszerzõdések

7. §

A hitelfelvevõ a hallgatói hitel felvételérõl a Diákhitel
Központtal határozatlan idõre szóló kölcsönszerzõdésben
állapodik meg.

8. §

A Diákhitel Központ üzletszabályzatában köteles a
hallgatói hitel nyújtásának az általános szerzõdési feltéte-
leit meghatározni úgy, hogy az legalább a következõket
tartalmazza:
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a) a hallgatói hitel folyósításának mértéke és gyakori-
sága,

b) a hallgatói hitel kamatozása és a kamat kiszámításá-
nak módja,

c) a hallgatói hitel igénybevételének, törlesztésének és
elõtörlesztésének feltételei,

d) a célzott kamattámogatás igénybevételének és a tar-
tozás elengedésének feltételei,

e) a Diákhitel Központ által a hitelfelvevõ kérelme
alapján nyújtott külön szolgáltatások díjai és a hitelfelvevõ
nem szerzõdésszerû magatartása miatt a Diákhitel Köz-
pont által külön felszámítható költségtérítések,

f) a szerzõdés felmondásának esetei és jogkövetkez-
ményei.

9. §

A Diákhitel Központ, a felsõoktatási intézmény és az
Országos Felsõoktatási Információs Központ nyilvántartá-
sában szereplõ, a Fot. 2. számú mellékletében „A hallga-
tók adatai” részének 1. ba), bb), bc), bk) pontjai szerinti
személyes és képzési adatait, valamint a tartózkodásra
jogosító okirat érvényességi idejét a hallgatónak a köl-
csönszerzõdés keretében megadott hozzájárulása alapján,
a hallgatói hitel folyósításával, jogszerû igénybevételével
és törlesztésével kapcsolatban kezeli, valamint törvényben
és az e rendelet 16. §-ának (5) bekezdésében, 18. §-ának
(2) bekezdésében, 19. §-ának (7) bekezdésében meghatá-
rozott szervezeteknek a diákhitel rendszer mûködtetésé-
nek céljára tekintettel továbbítja az adatvédelmi törvény
vonatkozó rendelkezéseinek betartásával.

10. §

(1) A hitelfelvevõ köteles a 9. §-ban, valamint a (3) be-
kezdésben meghatározott kézbesítési meghatalmazott ada-
taiban bekövetkezett minden változást, annak bekövetke-
zésétõl számított 14 napon belül a Diákhitel Központnak
bejelenteni.

(2) A hitelfelvevõ, amennyiben Magyarország területét
elõreláthatólag legalább két hónapot meghaladó idõtar-
tamra elhagyja, vagy elhagyta, – a Diákhitel Központ tájé-
koztatási és értesítési kötelezettségének teljesíthetõsége
érdekében – köteles gondoskodni a postai küldemények
átvételére jogosult, belföldi lakóhellyel rendelkezõ kézbe-
sítési meghatalmazottról.

(3) A kézbesítési meghatalmazott személyazonosító
adatait és lakcímét a hitelfelvevõ legkésõbb a külföldi tar-
tózkodása megkezdésének idõpontját követõ 45. napig kö-
teles a Diákhitel Központ számára bejelenteni. A kézbesí-
tési meghatalmazottnak írásban kell nyilatkoznia a megha-
talmazás elfogadásáról.

(4) A Diákhitel Központ által a kézbesítési meghatalma-
zott részére küldött postai küldemények a hitelfelvevõ jog-
hatályos értesítésének minõsülnek.

A hallgatói hitel igénylése

11. §

(1) Ha a hallgató több felsõoktatási intézménnyel áll
egy idõben hallgatói jogviszonyban, hiteligénylését csak
az egyik általa választott intézménnyel fennálló jogvi-
szony alapján kezdeményezheti.

(2) A felsõoktatási intézmény köteles meghatározni a
hallgatói hitellel kapcsolatos hallgatói tájékoztatás mód-
ját, a hallgatói hitellel foglalkozó szervezeti egység megje-
lölését, a hiteligényléssel és a hallgatói jogviszony igazo-
lással összefüggõ feladatok elvégzését.

(3) A hitelfelvevõ a tanulmányi félév során a tárgyév de-
cember 15-éig, illetõleg a tárgyév május 15-éig kezdemé-
nyezheti a hallgatói hitel felvételét, a hitel igényléséhez szük-
séges magyar nyelvû dokumentumok kitöltésével. A köl-
csönszerzõdés nyomtatványainak hozzáférési helyeit a Diák-
hitel Központ köteles közleményben meghirdetni, valamint a
nyomtatványok elérhetõségét honlapján biztosítani.

(4) A hitelfelvevõ a hallgatói hitel igénybevételére vo-
natkozó, magyar nyelvû kölcsönszerzõdést a Diákhitel
Központ üzletszabályzatában foglalt rendelkezések sze-
rint köteles kitölteni és eljuttatni – a szerzõdésben szereplõ
adatok alaki és formai ellenõrzését követõen – Diákhitel
Központ részére.

12. §

(1) A hitelfelvevõ az aktuális kamatmérték ismeretében
szeptember 30-áig, illetõleg február 28-áig dönthet az
igényelt hitelösszeg mértékének megváltoztatásáról.
Amennyiben a hitelfelvevõ nem nyilatkozik, a hallgató és
a Diákhitel Központ közötti megállapodás alapján a Diák-
hitel Központ változatlan feltételekkel folyósítja részére a
hallgatói hitelt, ha a folyósítás egyéb feltételei fennállnak.
Ez esetben a hallgatói hitel folyósítására a 13. § (3)–(5) be-
kezdéseiben meghatározott ellenõrzést követõen kerül sor.

(2) Amennyiben a hitelfelvevõ a hallgatói hitel össze-
gét, igénybevételének gyakoriságát módosítani kívánja,
módosítási kérelmét a Diákhitel Központ üzletszabályza-
tában meghatározott módon és határidõben kell eljuttatnia
a Diákhitel Központ részére.

A hallgatói hitel folyósítása

13. §

(1) A hallgatói hitelt a folyósítás idõszakában havonta
részletekben, vagy tanulmányi félévenként egy összegben
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az üzletszabályzatban meghatározottak szerint bocsátja a
Diákhitel Központ a hitelfelvevõ rendelkezésére. Az adott
tanulmányi félévben a hallgatói hitel folyósításának legko-
rábbi idõpontja a tanulmányi félév második tanulmányi
hónapjának 15. napja.

(2) A Diákhitel Központ a hallgatói hitel folyósítását
banki utalással forintban a hitelfelvevõ bármely Magyar-
országon bejegyzett hitelintézetnél vezetett számlájára tel-
jesíti.

(3) A felsõoktatási intézmény a hallgatói hitel jogszerû
folyósítása érdekében a hitelfelvevõk hallgatói jogviszo-
nyával kapcsolatos adatokat a Diákhitel Központ számára
adja meg. A Diákhitel Központ minden tanulmányi hónap-
ban elektronikus adathordozó megküldése vagy közvetlen
elektronikus kapcsolat útján megkeresi a felsõoktatási
intézményt annak érdekében, hogy a hallgatói hitel folyó-
sítására jogosult hitelfelvevõk hallgatói jogviszonya fenn-
állására és képzésére vonatkozó adatokat beszerezze. A
felsõoktatási intézmény a Diákhitel Központ által megkül-
dött adatokat köteles a nyilvántartásában tárolt adatokkal
összevetni, ellenõrizni és ennek eredményérõl a Diákhitel
Központot elektronikus adathordozó megküldése vagy
közvetlen elektronikus kapcsolat útján tájékoztatni.

(4) A Diákhitel Központ és a felsõoktatási intézmény
között egyeztetendõ adatok: a hallgató személyes adatai;
tanulmányok folytatása céljából a hallgató képzési idõ-
szakra történõ bejelentkezésének ténye; a hallgatói jogvi-
szony fennállásának, szünetelésének, megszûnésének
ténye; a hallgató által folytatott képzés finanszírozásának
típusa. A Diákhitel Központ és a felsõoktatási intézmé-
nyek közötti együttmûködés részletes szabályait külön
megállapodás tartalmazza.

(5) A hallgatói hitel jogszerû folyósításának és igénybe-
vételének érdekében a Diákhitel Központ az Országos Fel-
sõoktatási Információs Központ nyilvántartásából a hall-
gatói hitel folyósítását kérelmezõ hallgatóról adatokat sze-
rezhet be. Az Országos Felsõoktatási Információs Köz-
pont a Diákhitel Központ megkeresésére adatot szolgáltat
a hallgató hallgatói jogviszonya fennállásának, szünetelé-
sének, megszûnésének, tanulmányok folytatása céljából
képzési idõszakra történõ bejelentkezésének tényérõl,
valamint a hallgató által folytatott képzés finanszírozásá-
nak típusáról.

(6) A Diákhitel Központ a hitelfelvevõ hallgatói hitel
folyósítására történõ jogosultságának – (3) vagy (5) bekez-
désben foglaltak szerinti – ellenõrzését követõen az üzlet-
szabályzatában rögzített feltételek szerint, visszamenõle-
gesen a tanulmányi félév kezdetére megkezdi, illetõleg
folytatja a hallgatói hitelösszegek folyósítását.

(7) A hitelfelvevõ a hallgatói hitel folyósításának szüne-
teltetését a Diákhitel Központtól bármikor írásban kérheti.
Ez esetben a hallgatói hitel folyósítását a Diákhitel Köz-
pont a hitelfelvevõ által megjelölt idõponttól, vagy a kére-
lem beérkezésének idõpontjára esõ tanulmányi hónaptól

szünetelteti, kivéve, ha a kérelemben megjelölt idõpont,
vagy a kérelem beérkezése az adott havi folyósítási határ-
napot legalább öt munkanappal nem elõzi meg. Ezekben
az esetekben a Diákhitel Központ a hallgatói hitel folyósí-
tását a soron következõ tanulmányi hónaptól szünetelteti.
A hallgatói hitel folyósítása a hitelfelvevõ által a kérelmé-
ben megjelölt idõpontig, vagy idõpont megjelölés nélküli
kérelem esetén a folyósítás újraindítására vonatkozó kére-
lem Diákhitel Központhoz történõ beérkezéséig szünetel.

(8) A hallgatói hitel folyósításának újraindítását – ha
annak egyéb feltételei fennállnak – a Diákhitel Központ a
következõk szerint teljesíti a hitelfelvevõ részére; ha a ké-
relem a tanulmányi hónap 15-éig a Diákhitel Központhoz
megérkezik, az azt követõ tanulmányi hónapban, ha a ké-
relem a tanulmányi hónap 15-ét követõen érkezik meg a
Diákhitel Központhoz, az azt követõ második tanulmányi
hónapban.

A hallgatói hitel törlesztése

14. §

(1) A hallgatói hitel törlesztésére és behajtására az adó-
zás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvényben (a továb-
biakban: Art.) és e rendeletben meghatározott rendelkezé-
sek az irányadóak. A törlesztési kötelezettség kezdete – a
23. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével – a hallgatói
jogviszony megszûnésének, legkésõbb azonban a 40. élet-
év betöltésének idõpontját követõ második negyedév elsõ
napja.

(2) A hallgatói hitel törlesztõrészletének alapja – a
(3) bekezdésben szabályozott esetet kivéve – a tárgyévet
megelõzõ második évben:

a) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti
összevont adóalapba tartozó és külön adózó, a magánsze-
mély adóbevallásában bevallott, vagy az adóbevallást
helyettesítõ elszámolásban, az adóhatóság adatszolgálta-
tás alapján történõ adómegállapítása során elszámolt éves
jövedelme, kivéve a vagyonátruházásból származó jöve-
delmet és a vállalkozói adóalapot;

b) az egyszerûsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi
XLIII. törvény szerinti, az egyszerûsített vállalkozói adó
alapjául szolgáló bevétel;

c) az egyszerûsített közteherviselési hozzájárulásról
szóló 2005. évi CXX. törvény szerinti, az egyszerûsített
közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevétel.

(3) A törlesztésre kötelezett hitelfelvevõ a törlesztés be-
álltának évében és az azt követõ évben a törlesztési kötele-
zettség beállta évét, illetve az azt követõ évet megelõzõ év
október 31. napján érvényes minimálbér tizenkétszeres
összege után köteles megfizetni a törlesztést.

(4) Ha a hallgatói hitel hitelfelvevõ által fizetendõ tör-
lesztõrészletének éves alapja nem éri el a minimálbér
tizenkétszeres összegét, vagy bármely ok miatt a Diákhitel
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Központ nem közli a törlesztõrészlet összegét, akkor a
törlesztõrészlet alapjaként – ha e rendelet másképp nem
rendelkezik és feltéve, hogy törlesztési kötelezettsége a
hitelfelvevõnek fennáll – a tárgyévet megelõzõ év októ-
ber 31-én alkalmazandó minimálbér tizenkétszeres össze-
gét kell tekinteni.

(5) A hallgatói hitel tárgyévi havi törlesztõrészletének
mértéke a (2)–(4) bekezdések megfelelõ alkalmazásával
számított éves jövedelem hat – a költségtérítéses képzésre
az 5. § (1) bekezdésében meghatározott legnagyobb hitel-
összeget akár egy alkalommal is igénybe vett hitelfelve-
võk esetében nyolc – százalékának 1/12-ed része.

(6) A 6. § (4) bekezdésében elõírt felülvizsgálat eredmé-
nyétõl függõen a Diákhitel Központ a Kormány jóváha-
gyásával az (5) bekezdésben foglalt százalékban meghatá-
rozott mértéket naptári évenként legfeljebb egy százalék-
ponttal megváltoztathatja, de nyolc százaléknál – a költ-
ségtérítéses képzésre az 5. § (1) bekezdésében meghatáro-
zott legnagyobb hitelösszeget akár egy alkalommal is
igénybe vett hitelfelvevõk esetében tíz százaléknál – ma-
gasabbra nem növelheti.

(7) Az állami adóhatóságnak az Art. 177. §-ának (1) be-
kezdésében meghatározott adatszolgáltatását követõen a
Diákhitel Központ évente, minden év december 15-éig
közli az (1) bekezdés hatálya alá tartozó hitelfelvevõkkel a
következõ naptári évre vonatkozó havi törlesztõrészlet
összegét, abban az esetben is, ha a hitelfelvevõ törlesztési
kötelezettsége szünetel.

(8) A hitelfelvevõ a törlesztõrészletet – amennyiben
jelen rendelet másként nem rendelkezik – minden hónap
5. napjáig köteles a Diákhitel Központ részére, az üzlet-
szabályzatban meghatározott módon banki átutalással fo-
rintban megfizetni, legalább a kölcsönszerzõdés (7. §)
szerzõdésszámának egyidejû közlésével.

15. §

A Diákhitel Központ az üzletszabályzatában meghatá-
rozottak szerint egyenlegértesítõt küld a hitelfelvevõi
részére.

A törlesztési kötelezettség szüneteltetése

16. §

(1) Ha a hitelfelvevõ a törlesztési kötelezettsége kezde-
tét követõen ismételten hallgatói jogviszonyt létesít, a
hallgatói jogviszonya létesítésének idõpontjától kezdõ-
dõen törlesztési kötelezettsége a 14. § (1) bekezdésében
meghatározott feltételek bekövetkezéséig szünetel.

(2) A hitelfelvevõ – a Diákhitel Központ által e célra
rendszeresített nyomtatványon – kérelmet nyújthat be a

Diákhitel Központhoz törlesztési kötelezettség szünetelte-
tése iránt:

a) a terhességi-gyermekágyi segélyre, a GYED-re,
GYES-re való jogosultság, valamint

b) a rokkantsági nyugdíjra, a rokkantsági járadékra, a
baleseti rokkantsági nyugdíjra való jogosultság
idõszakának (3)–(4) bekezdés szerint meghatározott ré-
szére.

(3) A törlesztési kötelezettség a (2) bekezdésben meg-
határozott jogcímek elsõ napjára visszamenõlegesen szü-
netelhet, ha az nem korábbi idõpont a kérelem benyújtása
évének elsõ napjánál. Amennyiben a meghatározott jog-
cím elsõ napja ennél korábbi idõpont, a törlesztés a kére-
lem benyújtása évének elsõ napjától szünetelhet.

(4) Amennyiben a törlesztési kötelezettség szünetelésé-
nek jogcíme a GYES, a törlesztési kötelezettség feléled,
valamint a 18. § (3) bekezdése szerint biztosított célzott
kamattámogatásra vonatkozó jogosultság érvényét veszti
azon a napon, amelytõl kezdõdõen a hitelfelvevõ teljes
munkaidõben keresõ tevékenységet folytat.

(5) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a
hitelfelvevõt célzott kamattámogatás biztosítása okán a
törlesztési kötelezettsége szüneteltetése megilleti. Ebben
az esetben a Diákhitel Központ a Magyar Államkincstár-
nak (a továbbiakban: Kincstár) a célzott kamattámogatás
tárgyában hozott határozatának jogerõre emelkedését
követõen hozza meg a (6) bekezdés szerinti döntését a tör-
lesztési kötelezettség szüneteltetésérõl. A Kincstár jog-
erõs, a kérelemnek helyt adó határozata alapján a Diákhitel
Központ köteles a törlesztési kötelezettség szüneteltetését
engedélyezni, egyéb esetben pedig akkor engedélyezi, ha a
kérelem a (2)–(3), illetve (8) bekezdésekben foglalt felté-
teleknek megfelel.

(6) A hitelfelvevõ a kérelem Diákhitel Központhoz tör-
ténõ benyújtását követõen a Diákhitel Központnak a tör-
lesztési kötelezettség szüneteltetésének tárgyában hozott
döntésében foglalt idõpontig nem köteles az esedékessé
vált törlesztõrészleteket megfizetni. Amennyiben a Diák-
hitel Központ a hitelfelvevõ kérelmét elutasítja, a hitelfel-
vevõ az elutasító döntés kézhezvételét követõ második hó-
nap 5. napjáig köteles a nem teljesített törlesztõrészleteket
a késedelem idõszakára járó késedelmi kamattal növelt
összegben megfizetni. Amennyiben a hitelfelvevõ fizetési
kötelezettségét nem teljesíti, a Diákhitel Központ jogosult
a kölcsönszerzõdést azonnali hatállyal felmondani.

(7) A Diákhitel Központ a törlesztési kötelezettség szü-
neteltetése iránti kérelmet elutasító döntésében közli a
hitelfelvevõvel az esetlegesen meg nem fizetett törlesztõ-
részlet késedelmi kamattal növelt összegét. A Diákhitel
Központ a kérelemnek helyt adó döntésében megjelöli a
törlesztési kötelezettség szünetelésének várható utolsó
napját, egyúttal tájékoztatja a hitelfelvevõt a törlesztési
kötelezettség (4) bekezdésben meghatározott esetben tör-
ténõ feléledésérõl és erre az esetre vonatkozó bejelentési
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kötelezettségérõl. A törlesztési kötelezettség szünetelteté-
sének engedélyezése esetén a Diákhitel Központ a törlesz-
tési kötelezettség szüneteltetésének elsõ napjától számított
idõszakra jutó, befizetett törlesztéseket köteles visszautal-
ni a hitelfelvevõnek az engedély kézhezvételétõl számított
15 napon belül tett írásbeli kérelme alapján. Egyéb esetben
e törlesztések elszámolására a 17. § (2) bekezdésében fog-
laltak szerint kerül sor.

(8) A rokkantsági nyugdíjban, rokkantsági járadékban,
baleseti rokkantsági nyugdíjban részesülõ hitelfelvevõ a
törlesztési kötelezettség szüneteltetésének alapjául szolgá-
ló jogcímét a kérelméhez csatolt említett nyugdíjat, járadé-
kot megállapító, jogerõs határozatottal, valamint a legutol-
só nyugdíj-folyósítási, járadékfolyósítási csekkszelvén-
nyel vagy bankszámlakivonattal igazolhatja. Abban az
esetben, ha a törlesztési kötelezettség szüneteltetésének
alapjául szolgáló jogcímét a hitelfelvevõ nem igazolja,
kérelme elutasításra kerül.

(9) Ha a (2) bekezdésben meghatározott, a törlesztési
kötelezettség szüneteltetésének alapjául szolgáló jogcím
megszûnik, vagy a (4) bekezdésben meghatározott ese-
mény bekövetkezik, illetõleg a Diákhitel Központ szüne-
teltetésnek helyt adó döntésben meghatározott jogcímben
változás következik be, úgy a hitelfelvevõ a megszûnést,
illetve a változást követõ 15 napon belül köteles azt – a
Diákhitel Központ által az e célra rendszeresített nyomtat-
ványon – bejelenteni és a törlesztést folytatni. A jogosult-
ság megszûnésének hónapjára esõ törlesztõrészlet idõará-
nyos részét – az esedékes törlesztõrészleten felül – a meg-
szûnést követõ hónap 5. napjáig kell megfizetni.

(10) Amennyiben a törlesztési kötelezettség szünetel-
tetésének alapjául szolgáló jogcím megváltozik, akkor a
hitelfelvevõ az e célra rendszeresített nyomtatvány be-
nyújtásával kérelmezheti a törlesztési kötelezettség szüne-
teltetését.

A hallgatói hitel elõtörlesztése

17. §

(1) Az elõtörlesztés céljának megjelölésével, a kölcsön-
szerzõdés fennállása alatt bármikor, banki átutalás útján
forintban elõtörlesztés teljesíthetõ. Az elõtörlesztés össze-
ge a hitelfelvevõ tõketartozását a (3) bekezdésben foglalt
esetet kivéve csökkenti. Az önkéntes elõtörlesztés elszá-
molásának idõpontja a Diákhitel Központ számláján tör-
ténõ jóváírás napja. Az elõtörlesztés a törlesztési kötele-
zettség teljesítése alól nem mentesít. A befizetett elõtör-
lesztésekbõl a Diákhitel Központ kizárólag a 19. §-ban
meghatározott záró elszámolás pozitív egyenlege után tel-
jesít visszatérítést.

(2) Amennyiben a hitelfelvevõ javára szóló befizetés
nem az elõtörlesztésre vonatkozó szabályok szerint törté-
nik, a Diákhitel Központ az ilyen befizetést elsõsorban a

költségre, azután a kamatra és végül a tõketartozásra szá-
molja el.

(3) A Diákhitel Központ jogosult az elõtörlesztésre
szánt összegbõl, a hitelfelvevõvel szemben fennálló, lejárt
hallgatói hitel követelését levonni. A Diákhitel Központ az
elõtörlesztésre szánt összegbõl a lejárt követelés levonása
után fennmaradó összeget az (1) bekezdésben foglaltak
szerint számolja el.

(4) A hitelfelvevõ 14. § (8) bekezdésben meghatározott
kötelezettsége a (2) bekezdésben meghatározott teljesíté-
sekre tekintettel, annak mértékéig halasztásra kerül. A ha-
lasztás idõtartamát a Diákhitel Központ a 14. § (7) bekez-
dés szerint közölt törlesztõ részlet összegére és a (2) be-
kezdés szerinti befizetés összegére tekintettel állapítja
meg.

A hallgatói hitellel kapcsolatos célzott kamattámogatás

18. §

(1) A hitelfelvevõ – a kölcsön futamidején belül – cél-
zott és teljes kamattámogatásban részesül a 16. § (2) be-
kezdésének a) pontjában meghatározott idõszakra, ha cél-
zott kamattámogatás iránti kérelmét – a Diákhitel Központ
által az e célra rendszeresített nyomtatványon – benyújtja a
Diákhitel Központhoz, és ahhoz csatolja az ellátásokat
folyósító szerv által kiállított igazolást.

(2) A célzott kamattámogatás anyagi fedezetét az Ifjú-
sági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlõségi Miniszté-
rium költségvetésében kell biztosítani. A célzott kamat-
támogatás összegét a minisztérium a Diákhitel Központ
számlájára a jogosult hitelfelvevõ megjelölésével utalja át.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott okiratokat a
Diákhitel Központ továbbítja a Kincstárhoz. A kamat-
támogatásról a Kincstár hoz határozatot, megjelölve az
igényjogosultság kezdõ és várható utolsó napját.

(4) A Kincstár határozatáról írásban értesíti a Diákhitel
Központot, a hitelfelvevõt, továbbá az Ifjúsági, Család-
ügyi, Szociális és Esélyegyenlõségi Minisztériumot.

(5) A célzott kamattámogatásra való jogosultság igazo-
lására szolgáló dokumentum a törlesztési kötelezettség
szüneteltetésére való jogosultság igazolására is szolgál.

(6) Ha a célzott kamattámogatás igénybevételének alap-
ját képezõ jogcímnek a (3) bekezdés szerinti határozatban
megjelölt idõszakára tekintettel változás következik be,
akkor azt a célzott kamattámogatást igénybe vevõ hitelfel-
vevõnek a 16. § (2) bekezdés a) pontja szerinti jogosultság
megszûnését, illetve meghosszabbítását, valamint a 16. §
(4) bekezdése szerinti keresõtevékenysége megkezdését
követõ 15 napon belül a Diákhitel Központhoz írásban – a
Diákhitel Központ által az erre a célra rendszeresített
nyomtatványon – be kell jelentenie. A (3)–(4) bekezdés-
ben foglaltakat ez esetben is megfelelõen alkalmazni kell
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azzal, hogy a jogosultsági idõnek a (3) bekezdés szerinti
határozatban megjelölt idõpont elõtti megszûnéséhez iga-
zolást csatolni nem kell.

(7) Ha a (3) bekezdés szerinti határozatban megjelölt, a
célzott kamattámogatás alapjául szolgáló jogcím megvál-
tozik, akkor a hitelfelvevõnek az (1) bekezdésben megha-
tározott okiratok benyújtásával kell a célzott kamattámo-
gatást kérelmeznie.

(8) A célzott kamattámogatás jogosulatlan igénybevéte-
le esetén, a hitelfelvevõ a Kincstár jogerõs határozata alap-
ján a kamattámogatásnak az igénybevétel idõpontjában
érvényes jegybanki alapkamatnak megfelelõ kamattal nö-
velt összegét az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esély-
egyenlõségi Minisztérium számlájára köteles megfizetni.

(9) Nem számít jogosulatlan igénybevételnek az, ha a
hitelfelvevõ célzott kamattámogatásra való jogosultságá-
nak megszûnését a (6) bekezdésben meghatározott határ-
idõn belül bejelenti, vagy a célzott kamattámogatásra való
jogosultság más jogcímen megilleti, azonban a kamattá-
mogatást folyósító minisztérium tovább folyósítja az ere-
deti jogcím alapján a Diákhitel Központnak a kamattámo-
gatás összegét.

A hallgatói hitel záró elszámolása,
a kölcsönszerzõdés megszûnése és felmondása

19. §

(1) A kölcsönszerzõdés megszûnik
a) ha a hitelfelvevõ minden tartozását kamatokkal

együtt megfizette – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel,
b) ha a hitelfelvevõ elérte a társadalombiztosítási nyug-

ellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény szerinti öreg-
ségi nyugdíjkorhatárt, függetlenül attól, hogy van-e
személyi jövedelemadó-köteles jövedelme,

c) a hitelfelvevõ halálával,
d) a hitelfelvevõ általi felmondással,
e) a Diákhitel Központ általi felmondással.

(2) Amennyiben az (1) bekezdés a) pontja szerinti ese-
ményre a 14. § (1) bekezdésében meghatározott idõpontot
megelõzõen vagy a 16. § (1) bekezdésben meghatározott
idõtartam alatt kerül sor, a kölcsönszerzõdés megszûnésé-
hez a hitelfelvevõ felmondása szükséges.

(3) A kölcsönszerzõdés (1) bekezdés b) és c) pontja sze-
rinti megszûnése esetében a hitelfelvevõ teljes tartozása
elengedésre kerül.

(4) A határozatlan idejû kölcsönszerzõdést a hitelfelvevõ
15 napos felmondási idõvel felmondhatja. A felmondási idõ
elteltével a tartozás egy összegben esedékessé válik.

(5) A kölcsönszerzõdés a Diákhitel Központ általi azon-
nali hatályú felmondással megszûnik:

a) ha a hitelfelvevõvel szembeni lejárt követelések
összege a hitelfelvevõ tárgyévre elõírt havi törlesztõrész-
letének hatszorosát eléri vagy meghaladja, feltéve, hogy

a hitelfelvevõ e tartozását a Diákhitel Központ írásbeli fel-
szólításában foglalt határidõben nem teljesíti,

b) ha a hitelfelvevõ a 3. §-ban meghatározott bármely
feltétel hiánya ellenére vette igénybe a hallgatói hitelt
(jogosulatlan hitelfelvétel),

c) a hitelfelvevõ üzletszabályzatban meghatározott
súlyos szerzõdésszegése esetén,

d) a 16. § (6) bekezdése esetében.

(6) Az (5) bekezdés a)–b) pontja esetében a Diákhitel
Központ köteles a kölcsönszerzõdést felmondani.

(7) A szerzõdés felmondása esetén a még meg nem fize-
tett teljes tartozás egy összegben esedékessé és lejárttá vá-
lik, és a Diákhitel Központ jogosult azt meg nem fizetés
esetén – az Art. rendelkezései szerint – behajtásra átadni az
állami adóhatóságnak.

(8) A Diákhitel Központ a kölcsönszerzõdés megszûné-
se esetén záró elszámolást készít. Amennyiben a Diákhitel
Központ a hitelfelvevõ egyenlegén túlfizetést számol el, a
záró elszámolásban a túlfizetés összegérõl a hitelfelvevõt
értesíti, és a túlfizetés összegét a Ptk. rendelkezéseinek
megfelelõ mértékû késedelmi kamattal megnövelve a
hitelfelvevõ által megadott számlaszámra utalja.

A hallgatói hitel EGT felsõoktatási intézményben
folytatott tanulmányokhoz történõ igénybevételének

különös feltételei

20. §

A hallgatói hitel EGT felsõoktatási intézményekben – a
résztanulmányok folytatásának kivételével – oklevél meg-
szerzésére irányuló képzésben folytatott tanulmányokhoz
történõ igénybevételének külön feltételeire a jelen rende-
letben foglaltakat a 21–23. §-ban foglalt eltéréssel kell
alkalmazni.

21. §

(1) Hallgatói hitelre – egyéni hitelbírálat és kockázatér-
tékelés nélkül – jogosult a 3. § (1) bekezdésének a) pontjá-
ban felsorolt személy, aki EGT felsõoktatási intézmény-
ben oklevél megszerzésére irányuló olyan képzésben vesz
részt, amely Magyarországon elismerhetõ felsõfokú vég-
zettséget ad, és a hallgatói hitel igénybevételének a 3. §
(2) bekezdésének b)–d) pontjaiban meghatározott feltéte-
leit teljesíti, valamint nem esik a 3. § (3) bekezdése szerinti
kizáró ok alá.

(2) Az EGT felsõoktatási intézményben folytatott tanul-
mányokhoz biztosított hallgatói hitelt a hitelfelvevõ tanul-
mányi félévenként kizárólag egy összegben veheti fel.

22. §

(1) A hitelfelvevõ a tanulmányi félév során a tárgyév
október 31-éig, illetõleg a tárgyév március 31-éig kezde-
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ményezheti a hallgatói hitel felvételét, illetve a félévente
egyösszegû folytatólagos folyósítást. A hallgatói hitel fel-
vételét, valamint a kölcsönszerzõdés megkötését a hitelfel-
vevõ – a szerzõdésben szereplõ adatok alaki és formai
ellenõrzését követõen – a Diákhitel Központ üzletszabály-
zatában foglalt rendelkezések szerint kezdeményezi.

(2) Az EGT felsõoktatási intézményben folytatott tanul-
mányokhoz igényelt hallgatói hitel esetében a hitelfelvevõ
köteles benyújtani a Diákhitel Központ részére

a) elsõ alkalommal, a tanulmányai megkezdésekor az
érintett EGT felsõoktatási intézménnyel fennálló hallgatói
jogviszonyára, valamint a folyósításhoz szükséges képzési
adataira vonatkozó, a külföldi felsõoktatási intézmény
által kiállított igazolásokat, valamint azok hiteles magyar
nyelvû fordítását,

b) a további tanulmányi félévek során az érintett EGT
felsõoktatási intézménnyel fennálló hallgatói jogviszo-
nyára vonatkozó, a külföldi felsõoktatási intézmény által
kiállított igazolást, valamint annak hiteles magyar nyelvû
fordítását.

(3) A Diákhitel Központ az igazolás hozzá érkezését
követõ 8 napon belül a külföldi felsõoktatási intézmény
jogállásával, valamint a hallgató által folytatott képzéssel
kapcsolatban kétség esetén állásfoglalás céljából megke-
resheti a MEIK-et. A hitelfelvevõ által benyújtott igazo-
lással kapcsolatos állásfoglalását a MEIK, az igazolás hoz-
zá érkezését követõ 15 napon belül köteles megküldeni a
Diákhitel Központ részére.

(4) A Diákhitel Központ a hallgatói hitel folyósítását
csak a hitelfelvevõvel kötött érvényes és hatályos kölcsön-
szerzõdés értelmében – a (2) bekezdésben foglalt feltéte-
lek bekövetkezése esetén – teljesítheti, a tanulmányi félév
kezdetére visszamenõlegesen.

23. §

(1) Az EGT felsõoktatási intézményben folytatott tanul-
mányokhoz igényelt hallgatói hitelt a Diákhitel Központ
tanulmányi félévenként egy összegben, a jogosultsági fel-
tételek fennállása esetén az üzletszabályzatában meghatá-
rozottak szerint utalja a hitelfelvevõ részére.

(2) A Diákhitel Központ a hallgatói hitelt forintban,
banki utalással, a hitelfelvevõ bármely Magyarországon
bejegyzett hitelintézetnél vezetett forintszámlájára utalja.

(3) A hallgatói hitel folyósítása érdekében a hallgatói
jogviszonya fennállását a hitelfelvevõ minden tanulmányi
félévben az adott tanulmányi félév második hónapjának
utolsó napjáig köteles igazolni – a rendelet 22. §-ának
(2) bekezdése szerint – a Diákhitel Központ számára. Ab-
ban az esetben, ha a hitelfelvevõ a hallgatói jogviszonya
fennállását az adott tanulmányi félévben nem igazolja, a
hallgatói jogviszony igazolással igazolt tanulmányi félév
elteltét követõ második negyedév elsõ napjától kezdõdõen
törlesztési kötelezettség terheli.

(4) A hitelfelvevõ hallgatói jogviszonya fennállását a
folyósítás szüneteltetésével érintett idõszak alatt is köteles
a Diákhitel Központ számára igazolni.

Elnevezések védelme

24. §

A „hallgatói hitel”, a „hallgatói kölcsön”, a „diákhitel”
és a „diákkölcsön” elnevezések és jelzõs alakjaik, továbbá
rokon értelmû vagy idegen nyelvû megfelelõik csak az
Art. és az e rendeletben meghatározott szabályok alapján
mûködõ hallgatói hitelrendszer tekintetében alkalmaz-
hatóak.

A Diákhitel Központ

25. §

(1) A Diákhitel Központ a hallgatói hitelrendszer mû-
ködtetését és a hallgatói hitelek folyósítását végzi. E célok
elérése érdekében szükséges tevékenységeken kívül
elsõdleges célja és alapvetõ feladatai teljesítésének veszé-
lyeztetése nélkül adatfeldolgozói és a hitelintézetekrõl és a
pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény
2. számú mellékletének I/12. b) pontja szerinti ügynöki
tevékenységet is folytathat az adatvédelmi jogszabályok
figyelembevételével és a tulajdonosi jogok gyakorlójának
jóváhagyásával.

(2) A Diákhitel Központ az államilag garantált forrásait
kizárólag a hallgatói hitelek kihelyezésére, az állami
kezességvállalással kibocsátott értékpapírok és egyéb,
államilag garantált forrásbevonások alapján fennálló fize-
tési kötelezettségeinek teljesítésére, mûködési költségei-
nek fedezésére és a kibocsátott értékpapírok és forrásbevo-
nások alapján fennálló fizetési kötelezettségeinek teljesí-
tésére használhatja fel.

(3) A hallgató hozzájárulása alapján a Diákhitel Köz-
pont nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a hitelfelvevõ
személyazonosító adatait, a szerzõdésre, annak teljesíté-
sére, a célzott kamattámogatásra vonatkozó adatokat,
információkat, továbbá azokat az adatokat, amelyek nyil-
vántartását jogszabály kötelezõvé vagy lehetõvé teszi.

(4) A Diákhitel Központ megbízza az Államadósság
Kezelõ Központ Részvénytársaságot, hogy a hallgatói
hitelrendszer finanszírozásához szükséges források bizto-
sítása érdekében a pénz- és tõkepiacokon eljárjon, illetõleg
az állam által garantált hitelek felvételének megszervezé-
sében közremûködjön.

(5) A Diákhitel Központ rendszeresen tájékoztatja a
Pénzügyminisztériumot a hallgatói hitelállományról, az
igénybe vett forrásokról és a törlesztések és az állami
kezesség érvényesítésének valószínûségérõl.
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(6) A Diákhitel Központ által állami kezességvállalás
mellett kibocsátásra kerülõ, hitelviszonyt megtestesítõ
értékpapírok tekintetében értékpapír-bizományosi, érték-
papír-kereskedelmi, értékpapír forgalomba hozatalát szer-
vezõ és ehhez kapcsolódó szolgáltatási, értékpapír-letét-
kezelési és értékpapír-számlavezetési, továbbá ügyfél-
számla-vezetési tevékenységet az Államadósság Kezelõ
Központ Részvénytársaság végzi.

Diákhitel kockázati céltartalék képzése

26. §

(1) A Diákhitel Központ a hitelezési tevékenységével
kapcsolatos kockázatok fedezetére – egyéb ráfordításai
között elszámolva – kockázati céltartalékot képez
(a továbbiakban: diákhitel kockázati céltartalék). A diák-
hitel kockázati céltartalék képzése a mérleg fordulónapjá-
val a (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelõen történik.

(2) A diákhitel kockázati céltartalékot a behajthatatlan
és a 19. § (3) bekezdése alapján leírt diákhitelekbõl eredõ
veszteségek ellentételezésére, a veszteség összegében
– legfeljebb a céltartalék meglévõ összegében – kell fel-
használni az egyéb bevételek között elszámolva.

(3) A diákhitel kockázati céltartalék tárgyévi képzése a
mérleg fordulónapjával a (2) bekezdésben foglalt leíráso-
kat és céltartalék felhasználást követõen – annak figye-
lembevételével – a ki nem egyenlített kamattartozások
tõkésítését is magába foglaló hallgatói hitelek állományára
az aktuárius által meghatározott tárgyévi kockázati szint és
kockázati prémium alapján megállapított tárgyévben
szükséges céltartalék szintjéig történik. Ha a diákhitel koc-
kázati céltartalék mérleg-fordulónapi állománya megha-
ladja a tárgyévben szükséges céltartalék szintjét, akkor a
céltartalék többletet fel kell szabadítani az egyéb bevéte-
lek között elszámolva.

(4) A Diákhitel Központ a számviteli politikájában rög-
zíti a hallgatói hitelek (3) bekezdés szerinti tárgyévi koc-
kázati szintjének, a kockázati prémiumnak és a diákhitel
kockázati céltartalék tárgyévben szükséges szintjének az
aktuárius által meghatározott megállapítási módját.

A Diákhitel Központ mûködési költségeinek elhatárolása

27. §

(1) A Diákhitel Központ az egyes években felmerülõ,
a kamatbevételekben foglalt mûködési költséget fedezõ
prémiummal, illetve költségvetési támogatással nem fede-
zett mûködési költségeit aktív idõbeli elhatárolásként mu-
tatja ki.

(2) A 6. § (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott
mûködési költséget fedezõ prémium mértéke 2007. június
30-áig legalább 0,9 százalékpont, 2007. július 1-jétõl az

(1) bekezdés szerint elhatárolt költségek eredmény terhére
történõ teljes feloldásáig legalább 1 százalékpont.

Záró rendelkezések

28. §

A 7. § szerinti kölcsönszerzõdésre vonatkozóan e rende-
letben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári
Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezé-
sei az irányadóak.

29. §

(1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel –
2006. augusztus 15-én lép hatályba, rendelkezéseit
– a (3)–(6) bekezdésben foglalt eltéréssel – a már megkö-
tött kölcsönszerzõdésekre is alkalmazni kell.

(2) E rendelet 16. § (7) bekezdésének utolsó mondata,
valamint 17. §-a 2007. január 1-jén lép hatályba. Jelen ren-
delet hatálybalépésétõl 2006. december 31-éig az elõtör-
lesztésekre és a túlfizetésekre a 30–31. §-ban foglaltak az
irányadók. A 2006. december 31-én fennálló túlfizetések
elszámolására a jelen rendelet 17. §-ának (2) bekezdésé-
ben foglaltak alapján 2007. január 1-jén kerül sor.

(3) Azon a Fot. 158. §-ának (2) bekezdése szerint tanul-
mányokat folytató hitelfelvevõk esetében, akiknek az
egyetemi képzési idejük meghaladja a 10 tanulmányi fél-
évet, a jogosultsági idejük az egyetemi alapképzés szerinti
szak képesítési követelményében meghatározott képzési
idõ tanulmányi hónapokban kifejezett mértékének idõtar-
tamával egyezik meg.

(4) Jelen rendelet 4. §-a (3) bekezdésének rendelkezését
nem kell alkalmazni a Diákhitel Központtal e rendelet
hatálybalépését megelõzõen kölcsönszerzõdést kötött
azon hitelfelvevõk esetében, akik a 40. életévük betöltését
követõen még a hallgatói hitel igénybevételére rendelkez-
nek jogosultsági idõvel.

(5) A hallgatói hitel visszafizetésének megkezdésére
szolgáló, a 14. § (1) bekezdésében meghatározott idõpont
az e rendelet hatálybalépése elõtt hallgatói hitelt igénybe
vett, 40. életévük betöltésének idõpontjában még hitel-
igénylési idõvel rendelkezõ hitelfelvevõk esetében, a hall-
gatói jogviszony megszûnésének idõpontja, legkésõbb
azonban jelen rendelet hatálybalépését megelõzõ napon a
Diákhitel Központ által nyilvántartott képzési adatok sze-
rint a hallgatói hitelrendszerrõl és a Diákhitel Központról
szóló 119/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet rendelkezései
alapján számított hiteligénylési idõ elteltének idõpontját
követõ hónap elsõ napja.

(6) A 16. § (4) bekezdésének rendelkezését azokra a
szerzõdésekre kell alkalmazni, amelyeknél a hitelfelvevõ a
törlesztés szüneteltetése iránti kérelmét a hatálybalépést
követõen nyújtotta be a Diákhitel Központhoz.
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30. §

(1) A hitelfelvevõ a Diákhitel Központ által megállapí-
tott törlesztõrészleten felül bármikor, az általa meghatáro-
zott összegben, az elõtörlesztési cél megjelölésével tör-
leszthet a Diákhitel Központ részére (elõtörlesztés). A
(3) bekezdésben foglalt esetet kivéve az elõtörlesztés
összege csökkenti a hitelfelvevõ tõketartozását. Az önkén-
tes elõtörlesztés elszámolásának idõpontja a Diákhitel
Központ számláján történõ jóváírás napja. Az elõtörlesztés
a törlesztési kötelezettség teljesítése alól nem mentesít. A
befizetett elõtörlesztésekbõl a Diákhitel Központ kizáró-
lag a záró elszámolás pozitív egyenlege után teljesít
visszatérítést.

(2) Amennyiben a hitelfelvevõ javára szóló befizetés – a
törlesztõrészlet kivételével – nem az elõtörlesztésre vonat-
kozó szabályok szerint történik, illetõleg a befizetésbõl
minden kétséget kizáróan nem ismerhetõ fel az, hogy a be-
fizetést elõtörlesztés címén teljesítették, a Diákhitel Köz-
pont az ilyen befizetést – figyelemmel a (3) bekezdésben
foglaltakra is – túlfizetésként tartja nyilván.

(3) A Diákhitel Központ jogosult az elõtörlesztésre
szánt összegbõl, valamint a túlfizetésbõl a hitelfelvevõvel
szemben fennálló, lejárt követeléseit levonni. A levonást
elsõdlegesen a túlfizetésbõl kell teljesíteni. A Diákhitel
Központ az elõtörlesztésre szánt összegbõl a lejárt követe-
lések levonása után fennmaradó összeget elõtörlesztésként
számolja el.

(4) A hitelfelvevõ az egyenlegértesítõben foglaltak
alapján írásban rendelkezhet arról, hogy kimutatott túlfi-
zetését elõtörlesztésként számolja el a Diákhitel Központ.
A hitelfelvevõ írásbeli rendelkezése alapján – a (2)–(3) be-
kezdésekben foglaltak figyelembevételével – a Diákhitel
Központ a beadvány beérkezésének napjára hajtja végre az
elszámolást.

31. §

Amennyiben a Diákhitel Központ a 16. § (7) bekezdése
alapján helyt ad a hitelfelvevõ törlesztési kötelezettség
szüneteltetése iránti kérelmének, és a hitelfelvevõ, az en-
gedély kézhezvételétõl számított 15 napon belül írásban
nem rendelkezik a törlesztési kötelezettség szüneteltetésé-
nek elsõ napjától számított idõszakra jutó, befizetett tör-
lesztések visszautalásáról, a Diákhitel Központ a befize-
tést túlfizetésként számolja el.

32. §

E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti
a hallgatói hitelrendszerrõl és a Diákhitel Központról
szóló 119/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet, valamint a
145/2001. (VIII. 13.) Korm. rendelet; a hallgatói hitelrend-
szerrõl és a Diákhitel Központról szóló 119/2001. (VI. 30.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 11/2002. (I. 30.)

Korm. rendelet; a hallgatói hitelrendszerrõl és a Diákhitel
Központról szóló 119/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet mó-
dosításáról szóló 258/2002. (XII. 17.) Korm. rendelet;
az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet, valamint a Magyar Államkincs-
tár Részvénytársaság és az Államháztartási Hivatal átszer-
vezése miatt szükségessé váló kormányrendeletek módo-
sításáról szóló 89/2003. (VI. 25.) Korm. rendelet 74. §-a és
az azt megelõzõ alcím, 104. §-ának c) pontja; a hallgatói
hitelrendszerrõl és a Diákhitel Központról szóló 119/2001.
(VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2003.
(VIII. 15.) Korm. rendelet; a hitelintézetek és a pénzügyi
vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000.
(XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló 238/2003.
(XII. 17.) Korm. rendelet 20. §-ának (2) bekezdése; a hall-
gatói hitelrendszerrõl és a Diákhitel Központról szóló
119/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló
188/2004. (VI. 8.) Korm. rendelet; továbbá a hallgatói
hitelrendszerrõl és a Diákhitel Központról szóló 119/2001.
(VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 82/2005.
(IV. 28.) Korm. rendelet.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

Az oktatási miniszter
17/2006. (IV. 14.) OM

rendelete
a közoktatási intézmények elhelyezésének

és kialakításának építészeti-mûszaki
követelményeirõl szóló

19/2002. (V. 8.) OM rendelet módosításáról

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 93. §
(1) bekezdésének j) pontjában kapott felhatalmazás alap-
ján a következõket rendelem el:

1. §

A közoktatási intézmények elhelyezésének és kialakítá-
sának építészeti-mûszaki követelményeirõl szóló 19/2002.
(V. 8.) OM rendelet 1., 4., 5. és 6. számú mellékletében a
„2. Településrendezési követelmények” címû rész
2.3. pontja, továbbá a 2. és 3. számú mellékletében a „2.
Településrendezési követelmények” címû rész 2.4. pontja
hatályát veszti.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép ha-
tályba.

Dr. Magyar Bálint s. k.,
oktatási miniszter
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A belügyminiszter
21/2006. (IV. 20.) BM

rendelete
az egyes szakképesítések szakmai

és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló
16/2003. (IV. 18.) BM rendelet módosításáról

A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §-a
(1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alap-
ján – az oktatási miniszterrel egyetértésben – a következõ-
ket rendelem el:

1. §

Az egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelmé-
nyeinek kiadásáról szóló 16/2003. (IV. 18.) BM rendelet
20. számú melléklete IV. b) pontjának helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„b) Gyakorlati vizsga
A szakmai vizsgát szervezõ intézmény által e rendelet-

ben meghatározott szakmai és vizsgakövetelmény figye-
lembevételével összeállított, a rendõr szakképesítés tartal-
mát kifejezõ, megtörtént vagy kitalált eseményeken ala-
puló vizsgafeladatok gyakorlati megoldása, bemutatása.

Tantárgyak:
Közrendvédelmi ismeretek és
csapatszolgálati ismeretek vagy közlekedési isme-

retek.”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép
hatályba.

Dr. Lamperth Mónika s. k.,
belügyminiszter

HATÁROZAT

A Kormány
1043/2006. (IV. 19.) Korm.

határozata
a Nemzeti Tehetségsegítõ Tanács munkájának

támogatásáról

1. A Kormány támogatja a tehetséges fiatalok segítésé-
vel foglalkozó hazai és határon túli magyar civil szervezõ-

dések által létrehozott Nemzeti Tehetségsegítõ Tanácsot
(a továbbiakban: Tanács).

2. A Kormány felhívja az oktatási minisztert, hogy a te-
hetséges fiatalok megtalálásával és segítésével kapcsola-
tos kormányzati döntések elõmozdítása érdekében – a ha-
táron túl élõ magyar nemzetiségûek tekintetében a külügy-
miniszter bevonásával – kezdeményezze együttmûködési
megállapodás megkötését a Tanáccsal, amely különösen
kiterjed:

a) a Tanácsnak az oktatási miniszter által a Kormány
számára a tehetségek segítésével kapcsolatos tevékeny-
ségrõl szóló, a Tehetség Napja – minden év március 25-e –
alkalmából benyújtandó átfogó tájékoztató elkészítésébe
történõ bevonására,

b) az érintett miniszterek által a tehetséges fiatalok
megtalálásával és segítésével kapcsolatos döntésekrõl és
tevékenységrõl – az oktatási miniszter útján – a Tanács
számára történõ tájékoztatás nyújtására,

c) a Tanácsnak az Oktatási Minisztérium koordiná-
lásában folyó tehetségsegítõ programok – így különö-
sen a tudományos diákköri mozgalom, az Arany János
Tehetséggondozó Program, az Útravaló Ösztöndíjprog-
ram, és a tehetséggondozó tanulmányi versenyek – cél-
kitûzéseinek, illetve az így ellátott feladatok továbbfej-
lesztési irányainak meghatározásába történõ bevonásá-
ra, továbbá

d) az oktatási miniszternek a Tanács munkájában való
részvételére
vonatkozó részletes szabályokra.

Felelõs: oktatási miniszter
Határidõ: folyamatos

3. A Kormány pályázatok kiírásával segíti a tehetségtá-
mogató programokat.

Felelõs: oktatási miniszter
egészségügyi miniszter
gazdasági és közlekedési miniszter
ifjúsági, családügyi, szociális

és esélyegyenlõségi miniszter
informatikai és hírközlési miniszter
környezetvédelmi és vízügyi miniszter

Határidõ: folyamatos

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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KÖZLEMÉNYEK

OM-közlemény
a fogyatékkal élõ fiatalok számára adaptált központi programokról

A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján az alábbi szakképesíté-
sek fogyatékkal élõ fiatalok számára adaptált központi programjai (tantervei) kiadásra kerültek:

Hallássérültek számára:
31 5216 04 Cserépkályha- és kandallókészítõ
Jóváhagyási szám: 5384-1/2006. III. 24.

A központi programokat a Nemzeti Szakképzési Intézet forgalmazza.

A megrendeléseket az NSZI Dokumentációs Osztály 1087 Budapest, Berzsenyi D. u. 6. levélcímre lehet megküldeni.

Budapest, 2006. március 29.

* * *

A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján az alábbi szakképesíté-
sek fogyatékkal élõ fiatalok számára adaptált központi programjai (tantervei) kiadásra kerültek:

Tanulásban akadályozottak (enyhe értelmi fogyatékosok) számára:

31 5216 17 Szobafestõ-mázoló és -tapétázó
Jóváhagyási szám: 6534/1/2006. III. 16.

31 5293 03 Szõnyegszövõ
Jóváhagyási szám: 6534/2/2006. III. 16.

Hallássérültek számára:
33 3404 02 Gépíró és szövegszerkesztõ
Jóváhagyási szám: 6534/3/2006. III. 16.

21 5291 07 Kosárfonó és fonottbútor-készítõ
Jóváhagyási szám: 6534/4/2006. III. 16.

A központi programokat a Nemzeti Szakképzési Intézet forgalmazza.

A megrendeléseket az NSZI Dokumentációs Osztály 1087 Budapest, Berzsenyi D. u. 6. levélcímre lehet megküldeni.

Budapest, 2006. március

Jakab János s. k.,
szakképzési helyettes államtitkár
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Pályázati felhívás
felsõoktatási intézmények vezetõi, oktatói és egyéb állásaira

A SEMMELWEIS EGYETEM
(1085 Budapest, Üllõi út 26.)
pályázatot hirdet
pályakezdõk részére szakvizsgához nem kötött egyetemi
gyakornoki/orvos-gyakornoki állások betöltésére

Pályakezdõnek minõsülnek:
– 2006-ban diplomát szerzõ orvosok, gyógyszerészek,
– 2005-ben végzett orvosok, gyógyszerészek, akik munkaviszonnyal még nem rendelkeznek,
– PhD-képzést 2006-ban befejezõ orvosok, gyógyszerészek.

Általános feladat:
Részvétel a szervezeti egység oktató-nevelõ és tudományos munkájában.
A meghirdetett állások határozott idejû, 4 évre szóló kinevezéssel kerülnek betöltésre.

Általános feltétel:
– egyetemi diploma,
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség.

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR
Anatómiai, Szövet- és Fejlõdéstani Intézet
2 egyetemi orvosgyakornok

Humánmorfológiai és Fejlõdésbiológiai Intézet
egyetemi gyakornok

Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Pathobiokémiai Intézet
egyetemi gyakornok

Pályázati feltétel: orvosi vagy fogorvosi vagy gyógyszerészi diploma.
Speciális feltétel: német nyelv ismerete.

A pályázathoz mellékelni kell:
– diploma, vagy (helyben) hitelesített másolata,
– érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– önéletrajz,
– nyelvvizsga-bizonyítvány, vagy (helyben) hitelesített másolata (amennyiben a pályázó rendelkezik vele),
– Orvosok/gyógyszerészek Alap- és Mûködési Nyilvántartási igazolványa, vagy (helyben) hitelesített másolata,
– személyi adatlap és nyilatkozat (beszerezhetõk az egyetem Humánpolitikai (Önálló) Osztályán, vagy letölthetõk a
www.old.sote.hu/human honlapról.

A pályázat beadási határideje: az Oktatási Közlönyben történõ megjelenést követõ 30. nap. A pályázatot az Egyetem
Humánpolitikai (Önálló) osztályára (1085 Budapest, Üllõi út 26., fszt. 9. telefon: 266-0448) kell benyújtani.

FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR
FOGPÓTLÁSTANI KLINIKA
egyetemi adjunktusi állás

A kinevezés határozott idõre, 4 évre szól.

Feladat:
– részvétel a klinika oktató, gyógyító és tudományos munkájában.
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Pályázati feltételek:
– fogorvosi diploma,
– konzerváló fogászat és fogpótlástan szakképesítés,
– középfokú angol vagy német állami nyelvvizsga,
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– 5 éves egyetemi oktatói és tudományos kutatói gyakorlat,
– doktorjelölti jogviszony, vagy PhD-fokozat,
– dokumentált tudományos munkásság.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– szakirányú végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok hiteles másolata,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– szakmai önéletrajz,
– „kérdõív az egyetemi adjunktusi pályázatok elbírálásának szempontjaihoz” adatlap,*
– publikációs jegyzék (a kérdõív alapján összeállítva),
– megjelent publikációk különlenyomatának elsõ oldala,
– nyelvvizsga-bizonyítvány hiteles másolata,
– személyi adatlap*,
– nyilatkozat* arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát az eljárásban résztvevõk megismerhetik.

*A pályázathoz szükséges nyomtatványok a Semmelweis Egyetem Humánpolitikai (Önálló) Osztályán beszerezhetõk,
illetve a www.old.sote.hu honlapról letölthetõk.
A szabályszerûen összeállított pályázatot a Semmelweis Egyetem Humánpolitikai (Önálló) Osztályára (1085 Budapest,
Üllõi út 26. fsz. 9., telefon: 266-0448) kell benyújtani az Oktatási Közlönyben történõ megjelenéstõl számított 30 napon
belül.

Neurológiai Klinika
egyetemi tanársegéd
4 évre szóló határozott idejû kinevezéssel

Feladat: részvétel a klinika oktató, nevelõ és gyógyító munkájában.

Általános pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– általános orvosi diploma,
– neurológiai szakvizsga,
– angol- vagy németnyelv-ismeret,
– tudományos kutatói tapasztalat.

A pályázathoz mellékelni kell:
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– szakmai önéletrajz,
– diploma vagy (helyben) hitelesített másolata,
– szakvizsga-bizonyítvány vagy (helyben) hitelesített másolata,
– nyelvvizsga-bizonyítvány vagy (helyben) hitelesített másolata,
– alap- ill. mûködési nyilvántartásba vétel igazolványa vagy (helyben) hitelesített másolata,
– 1 db színes igazolványkép,
– „Személyi adatlap” és „Nyilatkozat” [nyomtatványai beszerezhetõk az Egyetem Humánpolitikai (Önálló) Osztályán,
vagy letölthetõk a www.old.sote.hu/human címû honlapról].

A szabályszerûen összeállított pályázatot a Semmelweis Egyetem Humánpolitikai (Önálló) Osztályán (1085 Budapest,
Üllõi út 26. fszt. 11.) kell benyújtani, az Oktatási Közlönyben való megjelenéstõl számított 30 napon belül.

Berényi Zsuzsa s. k.,
igazgató
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A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM
rektora pályázatot hirdet az
APÁCZAI CSERE JÁNOS TANÍTÓKÉPZÕ FÕISKOLAI KAR
Matematika és Természettudományi Tanszék
tanszékvezetõi beosztás betöltésére

A pályázat feltételei:
– legalább 15 éves felsõoktatási gyakorlat,
– vezetési és szervezési tapasztalatok,
– kiterjedt szakmai kapcsolatrendszer,
– szakirányú tudományos fokozat,
– pályázhatnak a kar fõállású közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott vezetõ oktatói.

A pályázó feladata:
– a tanszéki oktatómunka megszervezése és irányítása,
– a munkatársak szakmai-tudományos tevékenységének elõmozdítása,
– a tanszék egyetemen belüli és külsõ kapcsolatainak fejlesztése,
– a területet érintõ tantervek és tematikák fejlesztése.

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy az errõl szóló igazolást,
– szakképzettséget igazoló dokumentumokat,
– tudományos munkák jegyzékét,
– a tanszék fejlesztésére vonatkozó elképzeléseket,
– az intézménytõl beszerzett és kitöltött személyi adatlapot,
– minden olyan dokumentumot, melyet a pályázó az elbírálás szempontjából fontosnak tart,
– az adatvédelmi törvény alapján készült nyilatkozatot a pályázati anyag kezelésérõl.

A betöltendõ vezetõi beosztással járó vezetõi megbízás a Kjt. 70. §, valamint az 53/2006. sz. végrehajtási Korm. r. alap-
ján kerül megállapításra.
A pályázatot az Oktatási Közlönyben való közzétételtõl számított 30 napon belül kell a Nyugat-Magyarországi Egyetem
Apáczai Csere János Tanítóképzõ Fõiskolai Kar fõigazgatójának címezve kettõ példányban benyújtani (9022 Gyõr,
Liszt F. u. 42.).

A pályázat elbírálására a beérkezéstõl számított 30 napon belül kerül sor.
A tanszékvezetõi megbízás 5 éves idõtartamra szól.
A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítást a Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképzõ
Fõiskolai Kar fõigazgatója, dr. Cseh Sándor ad. Tel.: 06 (96) 516-732.

Ének-Zene Tanszék
tanszékvezetõi beosztás betöltésére

A pályázat feltételei:
– legalább 10 éves felsõoktatási gyakorlat,
– vezetési és szervezési tapasztalatok,
– kiterjedt szakmai kapcsolatrendszer,
– pályázhatnak a kar fõállású közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott vezetõ oktatói.

A pályázó feladata: a tanszék által gondozott tantárgyak oktatása, a tanszék oktatói, kutatói, mûvészeti tevékenységének
szervezése, irányítása; a tananyag fejlesztése, koordinálása; a személyi állomány minõségi fejlesztése, a tanszékekkel
kapcsolatos szakok tantervének és tantárgyainak folyamatos továbbfejlesztése; együttmûködés a fõiskola más szervezeti
egységeivel, valamint a társintézmények szaktanszékeivel. Az oktatással kapcsolatos feladatok mellett szükséges a tan-
szék szakterületének megfelelõ mûvészeti tevékenység végzése, mûvészeti csoportok irányítása, hangversenyek, elõ-
adások szervezése; a tanszék hazai és külföldi kapcsolatainak ápolása, továbbfejlesztése.
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Elõnyben részesülnek azok a pályázók, akik rendszeres elõadómûvészi, illetve tudományos tevékenységet végeznek.

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy az errõl szóló igazolást,
– szakképzettséget igazoló dokumentumokat,
– tudományos, elõadómûvészi munkák jegyzékét,
– a tanszék fejlesztésére vonatkozó elképzeléseket,
– az intézménytõl beszerzett és kitöltött személyi adatlapot,
– minden olyan dokumentumot, melyet a pályázó az elbírálás szempontjából fontosnak tart,
– az adatvédelmi törvény alapján készült nyilatkozatot a pályázati anyag kezelésérõl.
A betöltendõ vezetõi beosztással járó vezetõi megbízás a Kjt. 70. §, valamint az 53/2006. sz. végrehajtási Korm. r. alap-
ján kerül megállapításra.
A tanszékvezetõi megbízás 5 éves idõtartamra szól.
A pályázatot az Oktatási Közlönyben való közzétételtõl számított 30 napon belül kell a Nyugat-Magyarországi Egyetem
Apáczai Csere János Tanítóképzõ Fõiskolai Kar fõigazgatójának címezve kettõ példányban benyújtani (9022 Gyõr,
Liszt F. u. 42.).

A pályázat elbírálására a beérkezéstõl számított 30 napon belül kerül sor.
A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítást a Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképzõ
Fõiskolai Kar fõigazgatója, dr. Cseh Sándor ad. Tel.: 06 (96) 516-732.

Idegenforgalmi Tanszékre
fõiskolai docensi álláshely betöltésére

A kinevezendõ fõiskolai docens feladata:
Az idegenforgalmi földrajz, területfejlesztés, turizmus az Európai Unióban, fenntartható turizmus fejlesztése és a telepü-
lésmenedzsment tantárgyak oktatása, részvétel a tanszék tudományos kutatói tevékenységében, segítse és irányítsa a
hallgatók tudományos munkáját. A közigazgatással való kapcsolati rendszer kiépítése, mûködtetése, Gyõr és térségében
a határ menti együttmûködés fejlesztése.

A pályázónak rendelkeznie kell:
– legalább 3 éves felsõoktatási gyakorlattal,
– megfelelõ oktatói, tudományos eredményekkel,
– idegen nyelvû elõadás tartásának képességével,
– önálló tudományos eredményeket is tartalmazó nyilvános elõadások tartásának képességével és publikálásával,
– legalább egy idegen nyelvbõl állami középfokú nyelvvizsgával,
– szakirányú tudományos fokozattal (PhD) minõsítéssel,
– továbbá alkalmas a hallgatók és a beosztott oktatók tanulmányi és tudományos munkájának irányítására.
Pályázhatnak a Kar fõállású közalkalmazotti jogviszonyban álló oktatói.

A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, munkaköri besorolását,
– jelentõsebb külföldi tanulmányútjait,
– eddigi szakmai, oktatói, mûvészeti munkásságát, annak eredményét,
– szakmai szervezeti munkásságát,
– az oktató, nevelõ munkásságra vonatkozó jövõbeni terveit, célkitûzéseit.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy az errõl szóló igazolást,
– szakképzettséget tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– oktató, tudományos munkáját dokumentáló anyagok jegyzékét,
– az intézménytõl beszerzett és kitöltött személyi adatlapot,
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– nyilatkozatot, amelyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagát a jogszabályban és az egyetemi szabály-
zatokban rögzített bizottságok és testületek megismerjék.
A betöltendõ állás után az illetményt, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján biztosít-
juk.
A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítást a Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképzõ
Fõiskolai Kar fõigazgatója, dr. Cseh Sándor ad. Tel.: 06 (96) 516-732.
A pályázatot a megjelenéstõl számított 30 napon belül a Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanító-
képzõ Fõiskolai Kar fõigazgatójának címezve a titkárságra kell benyújtani két példányban (9022 Gyõr, Liszt F. u. 42.).

Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszékére
fõiskolai docensi álláshely betöltésére

A kinevezendõ fõiskolai docens feladata:
– tanító szakon német nyelvi mûveltségterületen oktatáselméleti és szakmódszertani szemináriumok és elõadások, vala-
mint a lektori nyelvi képzésben szemináriumok tartása,
– idegenforgalmi és szálloda szakon, valamint idegenforgalmi szakmenedzser szakon német idegenforgalmi szaknyelvi
szemináriumok tartása,
– a nyelvtudomány területén alkalmazott nyelvészeti kutatások folytatása (szociolingvisztika, nyelvpolitika és német
nyelvpedagógia), azok eredményeinek rendszeres közlése (elõadások, publikációk),
– az esedékes tantervi módosítások kidolgozása,
– az intézmény fejlesztési politikájának megfelelõen új képzésekre javaslatok kidolgozása,
– felelõs részvétel az akkreditációs eljárások sikeres lebonyolításában,
– az intézmény által kért adatszolgáltatás,
– germanisztikához kapcsolódó jegyzet, tanítási segédlet kidolgozása,
– az Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszék szakmai tudományos kapcsolatrendszerének bõvítése,
– az Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszék tevékenységi köréhez kapcsolódó szakmai-tudományos rendezvények szervezése.

A pályázónak rendelkeznie kell:
– legalább 8 éves felsõoktatási gyakorlattal,
– megfelelõ oktatói, tudományos eredményekkel,
– idegen nyelvû elõadás tartásának képességével,
– önálló tudományos eredményeket is tartalmazó nyilvános elõadások tartásának képességével és publikálásával,
– legalább kettõ idegen nyelvbõl állami középfokú nyelvvizsgával,
– továbbá alkalmas a hallgatók és a beosztott oktatók tanulmányi és tudományos munkájának irányítására.
Pályázhatnak a Kar fõállású közalkalmazotti jogviszonyban álló oktatói.

A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, munkaköri besorolását,
– jelentõsebb külföldi tanulmányútjait,
– eddigi szakmai, oktatói munkásságát, annak eredményét,
– szakmai szervezeti munkásságát,
– az oktató, nevelõ munkásságra vonatkozó jövõbeni teveit, célkitûzéseit.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy az errõl szóló igazolást,
– szakképzettséget tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– oktató, tudományos munkáját dokumentáló anyagok jegyzékét,
– az intézménytõl beszerzett és kitöltött személyi adatlapot,
– nyilatkozatot, amelyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagát a jogszabályban és az egyetemi szabály-
zatokban rögzített bizottságok és testületek megismerjék.

A betöltendõ munkakörben az illetményt a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján bizto-
sítjuk.

1738 OKTATÁSI KÖZLÖNY 15/I. szám



A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítást a Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképzõ
Fõiskolai Kar fõigazgatója, dr. Cseh Sándor ad. Tel.: 06 (96) 516-732.
A pályázatot a megjelenéstõl számított 30 napon belül a Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanító-
képzõ Fõiskolai Kar fõigazgatójának címezve a titkárságra kell benyújtani két példányban (9022 Gyõr, Liszt F. u. 42.).

Prof. dr. Faragó Sándor
rektor

Pályázati felhívás
óvodavezetõi, iskolaigazgatói és egyéb vezetõi állásokra

A pályázat benyújtásával kapcsolatos rendelkezéseket és a pályázati feltételeket a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkezõ
– többször módosított – 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, továbbá a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, illetve a közlemény szövegében feltüntetett egyéb jogszabály tartalmazza.

A jogszabályok által kötelezõen elõírt pályázati feltételeket az itt közölt pályázati felhívás nem tartalmazza.
Eltérõ pályázati feltétel hiányában a pályázathoz az iskolai végzettség igazolására az oklevél másolatát, a büntetlen

elõélet igazolására erkölcsi bizonyítványt kell csatolni.
A pályázat benyújtásának határideje – ha a pályáztató hosszabb idõt nem határoz meg – a közzétételtõl számított

30 nap.
A pályázat elbírálásának határidejét a pályázati felhívásban kell meghatározni.
A pályázatokat a pályázatot meghirdetõ szerv címére kell benyújtani, kivéve, ha a pályáztató ettõl eltérõ címet jelöl

meg.

Rövidítések:

ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
ls: letelepedési segély
szl: szolgálati lakás
szsz: szolgálati szoba
szf: szolgálati férõhely
if: illetményföld
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
vgy: vezetõi gyakorlat
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat
b: erkölcsi bizonyítvány
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
vp: vezetõi pátlék
vpr: vezetõi program
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A pályázatot meghirdetõ szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1. 2. 3. 4.

Óvodavezetõi állások

Buzsáki Általános
Iskola és Napközi
Otthonos Óvoda
8695 Buzsák,
Fõ tér 2.
Tel.: (85) 530-062

Óvodai intézményegy-
ség-vezetõ

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi szakképesítés,
10 éves szgy., elõny:
óvodavezetõi gyakorlat.

A megbízás 2006. szept. 1. nap-
jától 5 évre szól.
Szakmai életrajz, om., b., vpr. a
szakmai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzelésekkel, ill.: a
közalkalmazotti bértábla alap-
ján.
étkh.
szl. nincs
A pályázatot 2 példányban kell
benyújtani.

Fertõszéplak Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
9436 Fertõszéplak,
Petõfi u. 2.
Tel./fax: (99) 537-160,
537-161

Napközi Otthonos
Óvoda

A jogszabályban foglal-
takkal azonosak

A megbízás 2006. aug. 1. napjá-
tól 5 nevelési évre szól.
ill.: a Kjt. szerint.
Pc: Polgármesteri Hivatal

Nagydobos Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
4823 Nagydobos,
Fõ út 129.

Napközi Otthonos
Óvoda
4823 Nagydobos,
Fõ út 131.

Szakirányú felsõfokú
v., legalább 5 év szgy.,
pedagógus-munkakör-
ben fennálló határozat-
lan idõre szóló
jogviszony, elõny: in-
tegrált oktatásban szer-
zett tapasztalat,
pedagógus-szakvizsga.

A megbízás 2006. szept. 1. nap-
jától 2011. aug. 31. napjáig szól.
Pehi: 2006. júl. 31.
Juttatás: a Kjt. szerint.
Szakmai ön., om., b., vpr., adat-
védelmi nyilatkozat.
A pályázatot zárt borítékban kell
benyújtani „Intézményvezetõi
pályázat” megjelöléssel.
Pc. és f: Fonalka István polgár-
mester, Polgármesteri Hivatal.
Tel.: 06 (44) 580-040,
06 (70) 315-3674
E-mail: polgarmester@nagydo-
bos.hu honlap: www.nagydo-
bos.hu

Általános Iskola és
Óvoda Igazgatótanácsa
8800 Nagykanizsa-Pa-
lin
Alkotmány út 81.

Általános Iskola és
Óvoda
8800 Nagykanizsa-Pa-
lin
Alkotmány út 79.
Óvoda tagintéz-
mény-vezetõ

Felsõfokú iskolai v.,
óvodapedagógusi szak-
képzettség, 5 év szgy.

A megbízás 2006. szept. 1. nap-
jától 2011. aug. 31. napjáig
5 nevelési évre szól.
Pehi: a közzétételtõl számított
90 napon belül.
Szakmai ön., om., 3 hónapnál
nem régebbi b., vpr.
ill.: a Kjt. szerint.
Pc: Általános Iskola és Óvoda
f: Sabján Imre igazgató
Tel.: (93) 313-737
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1. 2. 3. 4.

Nagylóc Község
Önkormányzata
3175 Nagylóc,
Március 15. tér 4.

Óvodavezetõ Szakirányú fõiskolai v.,
5 év szgy., büntetlen
elõélet, elõny: vezetõ
óvodapedagógiai szak-
vizsga.

A megbízás 2006. aug. 1. napjá-
tól szól.
Szakmai ön., b., vpr.
ill.: a Kjt. és megegyezés szerint.
Pc: polgármester
Tel.: 06 (32) 343-188

Hunyadi Mátyás
Általános Iskola és
Napközi Otthonos
Óvoda
4946 Tiszakóród,
Kossuth u. 42.

Óvodai intézményegy-
ség intézményvezetõ-
helyettes

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v.

Pbhi: 2006. júl. 31.
Pehi: 2006. aug. 10.
ill.: a bértábla szerint + vp.

Iskolaigazgatói és egyéb vezetõi állások

Álmosd Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
4285 Álmosd,
Fõ u. 10.

Bocskai István Általá-
nos Iskola
4285 Álmosd,
Iskola köz 3.

Egyetemen vagy fõis-
kolán szerzett tanári
diploma, legalább 5
éves pedagógus-munka-
körben szerzett szgy.,
büntetlen elõélet, ma-
gyar állampolgárság,
elõny: ezen a területen
szerzett vezetõi gyakor-
lat, vezetõképzõn szer-
zett képesítés
(közoktatás-vezetõ), pe-
dagógus-szakvizsga,
idegennyelv-tudás.

A megbízás 2006. aug. 1. napjá-
tól 2011. júl. 31. napjáig, 5 évre
szól.
Pehi: a nevelõtestületi vélemé-
nyezési határidõ lejártát követõ
30 nap, illetve az ezt követõ elsõ
testületi ülés.
Szakmai ön, om., amennyiben
van, állami nyelvvizsgát igazoló
okirat másolata, 3 hónapnál nem
régebbi b., vpr. szakmai helyzet-
elemzésre épülõ fejlesztési el-
képzelések, nyilatkozat arról,
hogy a testület nyílt vagy zárt
ülésen tárgyalja a pályázatot.
ill.: a Kjt. és a 138/1992. (X. 8.)
Korm. rendeletben foglaltak sze-
rint.
A pályázatot zárt borítékban
„Igazgatói pályázat” megjelölés-
sel kell benyújtani 3 példányban.
Pc: Farkas Pál polgármester
Tel./fax: (52) 388-035

Átány Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
3371 Átány,
II. Rákóczi F. út 60.

Iskolaigazgató Nevelési-oktatási intéz-
ményben pedagó-
gus-munkakör
betöltéséhez szükséges
felsõfokú (tanítói vagy
tanári) v., legalább 5 év
szgy., elõny: pedagó-
gus-szakvizsga kereté-
ben szerzett
intézményvezetõi szak-
képzettség.

A megbízás 2006. aug. 1. napjá-
tól, 5 tanévre szól.
ön., om., 30 napnál nem régebbi
b., vpr. a szakmai helyzetelem-
zésre épülõ fejlesztési elképzelé-
sekkel vp: a pótlékalap 200%-a,
tp: a pótlékalap 30%-a.
Szükség esetén szl. megoldható.
Pc: Gönczi Mihály polgármester.
Tel.: (36) 382-001, (36)
482-808, fax: (36) 482-803
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Dormánd Község
Önkormányzata
3374 Dormánd,
Dózsa Gy. út 57.
Tel.: (36) 443-203

Általános Iskola
3374 Dormánd,
Dózsa Gy. út 78.

Szakirányú felsõfokú
v., 5 év szgy.

A megbízás 2006. aug. 1. napjá-
tól 2011. júl. 31. napjáig szól.
Pehi: a véleményezés határidejét
követõ elsõ testületi ülés.
Szakmai ön., om., b., vpr.
ill.: a Kjt. szerint.
A pályázatot 2 példányban kell
benyújtani.
Pc. és f: Rajna Kálmán polgár-
mester
Tel.: (36) 542-280

Kisnémedi Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2165 Kisnémedi,
Fõ u. 5.
Tel.: (27) 566-630

Kisnémedi Általános
Iskola

Fõiskolai, egyetemi
szintû tanári v., leg-
alább 5 év pedagó-
gus-munkakörben
szerzett szgy.

A megbízás 2006. aug. 1. napjá-
tól 2011. júl. 31. napjáig, 5 évre
szól.
Pehi: a megjelenéstõl számított
45 napon belül.
Szakmai ön., om., b., vpr. a
szakmai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzeléssel.
Juttatások, ill. és p., egyéb: a
Kjt. szerint.
Pc: Edelman György polgármes-
ter

Megyaszó Községi
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
3718 Megyaszó,
Alkotmány u. 2.
Tel./fax: (47) 350-027

Mészáros Lõrinc Kör-
zeti Általános Iskola
3718 Megyaszó,
Fõ út 23.

Pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett legalább 5 év szgy.,
nevelési-oktatási intéz-
ményben pedagó-
gus-munkakörben
fennálló határozatlan
idejû alkalmazás, bün-
tetlen elõélet, elõny: pe-
dagógus-szakvizsga,
közoktatás-vezetõi
szakvizsga.

A megbízás 2006. aug. 1. napjá-
tól 2011. jún. 30. napjáig, 5 évre
szól.
Pehi: 2006. júl. 31. részletes
szakmai ön., om., 3 hónapnál
nem régebbi b., jelenlegi határo-
zatlan idejû kinevezési okmány
másolata, vpr. az intézmény fej-
lesztésére vonatkozó szakmai
helyzetelemzésre épülõ elképze-
lései, juttatások: a Kjt. szerint,
magasabb vp.
szl. nincs
Pc: Polgármesteri Hivatal

Nagydobos Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
4823 Nagydobos,
Fõ út 129.

Általános Iskola
4823 Nagydobos,
Fõ út 135.

Felsõfokú szakirányú
v., legalább 5 év szgy.,
pedagógus-munkakör-
ben fennálló határozat-
lan idõre szóló
jogviszony, elõny: in-
tegrált oktatásban szer-
zett tapasztalat,
közoktatási vezetõi v.
vagy pedagógus-szak-
vizsga.

A megbízás 2006. szept. 1. nap-
jától 2011. aug. 31. napjáig szól.
Pehi: 2006. júl. 31.
Juttatás: a Kjt. szerint, szakmai
ön., om., b., vpr., adatvédelmi
nyilatkozat.
A pályázatot zárt borítékban kell
benyújtani „Intézményvezetõi
pályázat” megjelöléssel.
Pc. és f: Fonalka István polgár-
mester, Polgármesteri Hivatal
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Tel.: 06 (44) 580-040,
06 (70) 315-3674
E-mail: polgarmester@nagydo-
bos.hu honlap: www.nagydo-
bos.hu

Nagylózs Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
9482 Nagylózs,
Vörösmarty u. 31/A.
Tel.: (99) 536-053

Általános Iskola
Nagylózs,
Zrínyi u. 1.

Felsõfokú iskolai peda-
gógus szakképesítés, 5
év szgy.
Elõny: közoktatási ve-
zetõ és pedagógus-szak-
vizsga.

A megbízás 2006. aug. 1. napjá-
tól 2011. júl. 31. napjáig, 5 évre
szól.
Pehi: 2006. júl. 30.
Szakmai ön., om., 3 hónapnál
nem régebbi b., vpr.
Juttatások: a Kjt. szerinti ill., vp.
Pc: polgármester

Pápakovácsi Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
8596 Pápakovácsi,
Fõ u. 19.
Tel./fax: (89) 351-008

Közös Fenntartású Ál-
talános Iskola és Szak-
iskola (többcélú
közoktatási intézmény)
8596 Pápakovácsi,
Fõ u. 20.

Pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
szakirányú felsõfokú v.,
legalább 5 év szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga.

A megbízás 2006. aug. 1. napjá-
tól 2011. júl. 31. napjáig, 5 évre
szól.
Pehi: a pályázati és véleménye-
zési határidõ lejártát követõ elsõ
képviselõ-testületi ülés.
Az általános iskola német nem-
zetiségi nyelvoktató intézmény,
az iskola egy tagintézmény óvo-
dával rendelkezik.
Szakmai életrajz, hiteles om.,
vpr. a szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléssel,
szgy. igazolása.
ill.: a Kjt. szerint.
A pályázatot zárt borítékban
„Intézményvezetõi pályázat”
megjelöléssel kell benyújtani.
Pc: polgármester

Ságújfalu, Kishartyán
és Sóshartyán Községek
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
3162 Ságújfalu,
Dózsa Gy. út 15.

Körzeti Általános és
Alapfokú Mûvészeti Is-
kola és Napközi Ottho-
nos Óvoda
3162 Ságújfalu,
Kossuth út 134.
Igazgató

Szakirányú felsõfokú
v., legalább 10 éves
szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga.

A megbízás 2006. júl. 1. napjá-
tól 5 évre szól.
Pehi: a benyújtási határidõ lejár-
tát követõ 30 nap.
Szakmai ön., om., b.
Pc: Ságújfalu község polgármes-
tere
Tel./fax: (32) 402-200

Komárom-Esztergom
Megyei Önkormányzat
Eötvös József Gimnázi-
uma, Szakközépiskolája
és Kollégiuma
2890 Tata,
Tanoda tér 5.
Tel./fax: (34) 587-560,
487-844

Kollégiumvezetõ Egyetemi v. ÁEI: 2006. júl. 1.
Pehi: a közzétételtõl számított
60 nap.
ill.: a Kjt. szerint.
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Varbó Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
3778 Varbó,
Hõsök tere 1.
Tel.: 06 (48) 521-008

Varbói Általános Iskola
3778 Varbó,
Rákóczi u. 52.
(1-3. és 2-4. összevont
általános iskola)
intézményvezetõ

Szakirányú felsõfokú
v., 5 év szgy., büntetlen
elõélet, vezetõi szak-
vizsga, elõny: angol kö-
zépfokú nyelvvizsga
ECDL Start modul

A megbízás 2006. júl. 1. napjá-
tól 2011. júl. 1. napjáig szól.
Szakmai ön., om., 3 hónapnál
nem régebbi b., vpr., fejlesztési
elképzelések
ill. és p.: a Kjt. szerint.
Pc. és f: polgármester

Pályázati felhívás
pedagógus- és egyéb munkakörök betöltésére

A pályázat benyújtásával kapcsolatos rendelkezéseket és a pályázati feltételeket a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkezõ
– többször módosított – 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, továbbá a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, illetve a közlemény szövegében feltüntetett egyéb jogszabály tartalmazza.

A jogszabályok által kötelezõen elõírt pályázati feltételeket az itt közölt pályázati felhívás nem tartalmazza.
Eltérõ pályázati feltétel hiányában a pályázathoz az iskolai végzettség igazolására az oklevél másolatát, a büntetlen

elõélet igazolására erkölcsi bizonyítványt kell csatolni.
A pályázat benyújtásának határideje – ha a pályáztató hosszabb idõt nem határoz meg – a közzétételtõl számított

30 nap.
A pályázat elbírálásának határidejét a pályázati felhívásban kell meghatározni.
A pályázatokat a pályázatot meghirdetõ szerv címére kell benyújtani, kivéve, ha a pályáztató ettõl eltérõ címet jelöl

meg.

Rövidítések:

ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
ls: letelepedési segély
szl: szolgálati lakás
szsz: szolgálati szoba
szf: szolgálati férõhely
if: illetményföld
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat
b: erkölcsi bizonyítvány
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
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A pályázatot meghirdetõ szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1. 2. 3. 4.

Pedagógusi állások

Szent László Szakkö-
zépiskola, Kollégium és
Óvoda
4600 Kisvárda,
Flórián tér 3.
Tel.: 06 (45) 405-210
e-mail: szentlasz-
lo@szlki.sulinet.hu

2 fõ óvodapedagógus Fõiskolán szerzett óvo-
dapedagógusi v.

ÁEI: 2006. aug. 1.
Szakmai ön., om., b.
A jelentkezõ keresztény elköte-
lezett legyen!
ill.: a Kjt. szerint.

Ének-Zenei Általános
Iskola
6500 Baja,
Táncsics M. u. 12.
Tel./fax: 322-816

Biológia, kémia, fizika,
földrajz szakos tanár

2006/2007-es tanévtõl

Wesselényi Miklós
Mûszaki Szakközépis-
kola és Szakiskola
1149 Budapest,
Várna u. 23.
Tel.: 06 (20) 336-8715

Matematika–fizika sza-
kos középiskolai tanár

angol, könyvtár–bár-
mely, informatika vagy
elektronika szakos ta-
nár

szakoktató: informati-
ka–elektronika

Egyetemi v.

Fõiskolai v.

ÁEI: 2006. aug. 16.

Neumann János
Számítástechnikai
Szakközépiskola
1144 Budapest,
Kerepesi út 124.
Tel.: 383-6529,
383-5557

2 fõ informatika,
1 fõ angol–történelem,
1 fõ biológia–földrajz
vagy kémia szakos ta-
nár

Egyetemi v. ÁEI: 2006. aug. 16.

Bókay János Humán
Kéttannyelvû Szakkö-
zépiskola, Szakiskola és
Gimnázium
1086 Budapest,
Csobánc u. 1.
Tel.: 313-1674

Angol szakos középis-
kolai tanár

Informatika–fizika sza-
kos középiskolai tanár
szakoktató

Pszichológia szakos +
középiskolai tanár sza-
kos (pl. kulturális ant-
ropológia)

Egyetemi v.

Egészségügyi fõiskolai
v., szociális alapvégzett-
séggel, elõny: személyi-
ségfejlesztõ
csoportvezetõi v., angol
nyelven való tanítás.

A tantárgyakat angol
nyelven kell tanítani.

ÁEI: 2006. aug. 28.
A tantárgyakat angol nyelven
kell tanítani.
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Pedagógiai
Szakszolgáltató
Központ
1173 Budapest,
Pesti út 82.
Tel.: 256-8277

Óvoda ill. iskolapszi-
chológus

Pedagógiai szakpszi-
chológiai v.

ÁEI: 2006. szept. 1.
Pedagógiai Szakszolgáltató
Központ Nevelési Tanácsadóhoz
tartozó óvoda-, illetve iskola-
pszichológiai ellátás a kerületi
nevelési-oktatási intézmények-
ben.
Juttatások, ill., p., egyéb: a Kjt.
kategória szerinti besorolás, kü-
lönleges szakértelmet igénylõ
munkavégzésért járó pótlék

Száraznád Nevelési-Ok-
tatási Központ Óvoda,
Általános Iskola,
Szakiskola, Pedagógiai
Szakszolgálat és
Gyógypedagógiai
Szakmai Szolgáltató
1156 Budapest,
Pattogós u. 6–8.
Tel.: 418-2458

Élelmezésvezetõ, sza-
kács.

Szobafestõ–mázoló,
tapétázó
mûszaki szakoktató

Elõny: a jogszabályban
elõírt, iskolai étkezte-
tésben szerzett gyakor-
lat.

A jogszabályban elõírt
feltételek

ÁEI: azonnal.
f: Brazzorottó Jenõné el-
nök-igazgató

ÁEI: 2006. aug. 15.
(megegyezés szerint)
f: Brazzorottó Jenõné el-
nök-igazgató

Szent István Közgazda-
sági Szakközépiskola és
Kollégium
1095 Budapest,
Mester u. 56–58.

Biológia–kémia–fizika
szakos középiskolai ta-
nár komplex „Termé-
szettudományi
ismeretek” tanítására

ÁEI: 2006. aug. 16.
Jelentkezni lehet az iskola igaz-
gatóságán.
Tel.: 215-4140

Petrik Lajos Két
Tanítási Nyelvû Vegy-
ipari, Környezetvédelmi
és Informatikai Szakkö-
zépiskola
1146 Budapest,
Thököly út 48–54.

Vegyész vagy kémia
szakos tanár

Vegyész-mérnöktanár,
kémiatanár egyetemi v.

ÁEI: 2006. aug. 16.
f: Bertalan Zsolt igazgató
Tel.: 343-3609

matematika–fizika,
magyar–történelem sza-
kos tanár

egyetemi v.

Kossuth Lajos Szakis-
kola
9300 Csorna,
Kossuth L. u. 30.
Tel./fax: (96) 261-460
Igazgató: (96) 593-236

Géplakatos,
szakoktató

felsõfokú szakirányú v. ÁEI: 2006. aug. 22.
ön., om.
ill., p.: a Kjt. szerint.
étkh.
Pc. és f.: igazgató

mérnöktanár, informati-
kus

egyetemi vagy fõiskolai
v.

Ady Endre Gimnázium
4024 Debrecen,
Liszt F. tér 3.

Rajz- és mûalkotások
elemzése szakos tanár

Fõiskolai v. ÁEI: 2006. aug. 16.
ill.: a Kjt. szerint
Pc. és f: igazgató
Tel.: (52) 520-222
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Váci Mihály Középis-
kolai Kollégium
4028 Debrecen,
Apafi u. 16–26.
Tel.: (52) 412-252
Tel./fax: (52) 413-944

Férfi kollégiumi nevelõ Egyetemi v., matemati-
ka–bármely szakos kö-
zépiskolai tanári
oklevél

ÁEI: 2006. szept. 1.
Kinevezés határozott idõre sze-
mélyes meghallgatás után.
Pc. és f.: Aradi Lajos igazgató

Dezsõ Lajos Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény
2344 Dömsöd,
Kossuth L. u. 58.

Trombita szakos tanár Zenemûvészeti fõisko-
lai v.

ÁEI: 2006. szept. 1.
Pbhi: 2006. aug. 15.
ill.: közalkalmazotti besorolás
szerint, étkh., utazásiköltség-té-
rítés
ön., om., b.
f.: tel.: (24) 513-005,
(20) 369-6417

néptánc szakos tanár táncmûvészeti fõiskolai
v.

Kõrösi Csoma Sándor
Gimnázium és Szakkö-
zépiskola, Kollégium
4080 Hajdúnánás,
Bocskai u. 29.
Tel.: (52) 570-694

Matematika–bármely
szakos tanár

Egyetemi v. A 2006/2007-es tanévre.
ill.: a Kjt. szerint
igény esetén szf.
Pc.: Debreczeni Imréné igazgató

közgazdász tanár vagy
közgazdász–bármely
szakos

egyetemi vagy fõiskolai
v.

ének-zene–bármely
szakos tanár

fõiskolai v.

Radnóti Miklós
Gimnázium és Informa-
tikai Szakközépiskola
6440 Jánoshalma,
Radnóti u. 13.
Tel.: (77) 501-168

Informatika–térinfor-
matika szakos tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2006. aug. 15-étõl
étkh.
utazási költség 80%-át megtérít-
jük

IV. Béla Általános
Iskola
3664 Járdánháza,
IV. Béla út 131.
Tel./fax: (48) 466-004

Általános iskolai tanító Fõiskolai v. ÁEI: 2006. aug. 16.
Pbhi: 2006. júl. 31.
ill.: a Kjt. szerint.
pótlékok: tp., ofp.
étkh., útiköltség-térítés
ön., om., b.
Pc.: Méhész Dezsõ igazgató

Keszthely Város Ven-
déglátó, Idegenforgal-
mi, Kereskedelmi
Szakképzõ Iskolája és
Kollégiuma
8361 Keszthely,
Mártírok útja 1.
Pf. 30
Tel.: (83) 515-300,
Fax: (83) 515-315

Angol–bármely szakos
tanár
elõny: történelem

Egyetemen szerzett ta-
nári oklevél (pályakez-
dõk elõnyben
részesülhetnek!)

ÁEI: 2006. aug. 21.
Pehi: 2006. júl. 15.
kézzel írott ön.
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Általános Iskola és
Óvoda
9461 Lövõ,
Fõ u. 183.
Tel.: (99) 533-027,
533-028

Általános iskola
napközis nevelõ határo-
zatlan idõre

Fõiskolai v., büntetlen
elõélet, elõny: pedagó-
giai szgy.

ÁEI: 2006. aug. 16.
ill.: a Kjt. szerint, szakmai élet-
rajz, a napközis munka sajátos-
ságaihoz kapcsolódó fejlesztési
elképzelések
Pc: igazgató

Mezõszemerei Általá-
nos Iskola, Óvoda és
Alapfokú Mûvészetok-
tatási Intézmény
3378 Mezõszemere,
Szabadság út 127.

Történelem–technika
vagy történelem–bár-
mely szakos (rajz, ének,
fejlesztõpedagógus,
gyógypedagógus)

német–angol nyelvsza-
kos vagy német bár-
mely szakos tanár

zongora–szolfézs,
furulya–szolfézs szakos
tanár

Szakirányú fõiskolai v.,
illetve zenemûvészeti
fõiskolai v.

ÁEI: 2006. aug. 15.
szakmai ön., om., b.
étkh.
szükség esetén útiköltség-térítés
vagy albérleti hozzájárulás
Pc.: igazgató

Fáy András Közgazda-
sági Szakközépiskola
3529 Miskolc,
Jászi Oszkár u. 1.
Tel.: (46) 563-384,
563-310

Fizika-kémia,
francia–közgazdaság-
tan,
testnevelés–bármely
szakos tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2006. aug. 24.
Pehi: a benyújtási határidõ lejár-
tát követõ 10 napon belül
szakmai ön., hiteles om., b.
ill.: a Kjt. szerint
étkh.
Pc.: dr. Majoros Györgyné igaz-
gató

Inczédy György Szak-
középiskola és Szakis-
kola
4400 Nyíregyháza,
Árok u. 53.
Tel.: (42) 508-320

Épületgépész mérnök
tanár

Fõiskolai vagy egyete-
mi v.

ÁEI: 2006. szept. 1.
ill.: a Kjt. szerint

2 fõ kollégiumi nevelõ-
tanár

pedagógiai v.

József Attila Általános
Iskola
2840 Oroszlány,
Táncsics Mihály út 42.

Angol szakos tanár
(határozott idõre)

Fõiskolai v. ÁEI: 2006. aug. 21.
Pehi: 2006. júl. 30.
ill.: a Kjt. szerint
f: Tóth Gábor igazgató
Tel.: (34) 360-172

Petõfi Sándor Általános
Iskola
6086 Szalkszentmárton,
Petõfi tér 12.
Tel.: (76) 539-014,
539-015

Tanító: történelem
szakkollégiummal
(határozatlan idõre)

Fõiskolai v., elõny:
gyermek- és ifjúságvé-
delem terén szerzett ta-
núsítvány

ÁEI: 2006. aug. 15.
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angol–magyar–társada-
lomismeret szakos álta-
lános iskolai tanár
(határozatlan idõre)

fõiskolai v., elõny: drá-
mapedagógiai gyakorlat

testnevelés–történelem
szakos általános iskolai
tanár (határozatlan idõre)

fõiskolai v.

magyar–bármely szakos
általános iskolai tanár
(határozott idõre, szülé-
si szabadság idejére)

szl. megoldható

Nemes Nagy Ágnes
Kollégium
8000 Székesfehérvár,
Gyümölcs u. 13.
Tel.: (22) 316-753

Kollégiumi nevelõtanár Matematika vagy ma-
gyar szakos középisko-
lai tanárnõ

ÁEI: 2006. aug. 16.
ön., om., b.
ill.: a Kjt. szerint
étkh.
Pc: Rákos Csabáné igazgató

Kodály Zoltán Általá-
nos Iskola
2800 Tatabánya,
Kodály tér 1.

Angol–német,
magyar–történelem,
magyar–angol szakos
tanár

Fõiskolai v. ÁEI: 2006. aug. 16.
Tel.: (34) 310-928

Földváry Károly Általá-
nos Iskola
2764 Tápióbicske,
Rákóczi út 82.
Tel.: (29) 421-311

Matematika–bármely,
testnevelés–bármely
szakos tanár

napközis nevelõ

ÁEI: 2006. aug. 16.
Pehi: 2006. júl. 15.
szl.
étkh.

Korda Vince Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény
5420 Túrkeve,
Széchenyi u. 23.
Tel.: (56) 361-245
e-mail: kvami@enter-
net.hu

Moderntánc,
társastánc szakos tanár

grafika szakos tanár

Táncmûvészeti fõisko-
lai v.

képzõmûvészeti egyete-
mi v.

ÁEI: 2006. szept. 1.
Az állást betöltõ nem
közalkalmazott

Lónyai Menyhért Szak-
közép- és Szakképzõ Is-
kola
4800 Vásárosnamény,
Kossuth út 19.
Tel.: (45) 570-062
Fax: (45) 472-400

férfiruha-készítõ
szakoktató

cukrász szakoktató

esztergályos szakoktató

könnyûipari fõiskolai
szakoktatói szak

vendéglátó fõiskolai
szakoktatói szak
mûszaki szakoktató

ÁEI: 2006. szept. 1.
ill.: a Kjt. szerint
határozatlan idejû kinevezés

Vecsési Zeneiskola
2220 Vecsés,
Erzsébet tér 1.

Félállású furulya–fuvo-
la,
félállású szaxofon–kla-
rinét szakos tanár

Zenemûvészeti fõisko-
lai v.

ÁEI: 2006. szept. 1.
ön., om., b.
ill.: besorolás szerint
útiköltség-térítés
Pc: Nagy Klára igazgató
Tel./fax: (29) 352-193

Reguly Antal Szakkép-
zõ Iskola és Kollégium
8420 Zirc,
Alkotmány u. 16.
ww.rszi-zirc.hu
iskola@rszi-zirc.hu

Építõ szakos szakmai
tanár

Fõiskolai vagy egyete-
mi v.
(kõmûvesek, szobafes-
tõk elméleti oktatására)

ÁEI: 2006. aug. 21.
szakmai ön.,
ill.: a Kjt. szerint.
Jelentkezés az igazgatónál:
(88) 595-010, (20) 969-2789
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Tájékoztató az Oktatási Közlöny megjelenésérõl
és a közlemények közzétételének módjáról

Az Oktatási Közlöny havi három alkalommal jelenik meg, ennek megfelelõen havonta háromszor (a hónap 10., 20.,
30. napján) van közlönyzárás.

Az ún. kötelezõ közzététel körébe tartozó (jogszabályban elõírt módon közzétett) álláshelyekre meghirdetett pályázati
felhívások közzététele normál vagy sürgõs eljárás szerint történhet az alábbiak szerint.

A normál eljárás szerint a zárás napjáig az Oktatási Közlöny Szerkesztõségéhez (1055 Budapest, Szalay u. 10–14., te-
lefon/fax: 302-4843) két példányban eljuttatott pályázati felhívások kb. hat-nyolc hét múlva jelennek meg. A közzététel
ebben az esetben ingyenes.

A sürgõs megjelenést igénylõ pályázati felhívások a “zárás után” rovatban jelennek meg, a közzététel díja kéziratolda-
lanként 9000 Ft+20+ áfa (10 800 Ft). A sürgõs eljárás szerint a megjelentetni kívánt közleményeket a cégszerûen aláírt
megrendelõvel együtt a „Sürgõs eljárás szerint” megjelöléssel a szerkesztõség vagy a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
címére (1085 Budapest, Somogyi Béla utca 6.) kell megküldeni. A kéziratok a beérkezés után kb. két-három hét múlva
jelennek meg. A megjelenést követõen a kiadó számlát küld a megrendelõnek. A sürgõs megjelenést igénylõ „zárás utá-
ni” rovatban megjelentetni kért pályázati felhívásokban elõforduló esetleges nyomdahibák javítására a szerkesztõségnek
nincs módja, ezért az elírásokért felelõsséget nem vállalunk.

A pályázatok benyújtásával kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazó jogszabályokat az álláshelyre meghirdetett pá-
lyázati felhívások fejlécében jelöljük. A jogszabályok által kötelezõen elõírt pályázati feltételeket az egyes pályázatok-
nál a szerkesztõség értelemszerûen nem tünteti fel.

A pályázati felhívások nagy számára tekintettel a megjelenés pontos idõpontjáról, illetõleg arról, hogy a pályázati fel-
hívás az Oktatási Közlöny melyik számában jelenik meg, a szerkesztõségnek nem áll módjában írásban tájékoztatást
adni. Ugyanezen okból nem biztosítható az álláshelyekre meghirdetett felhívásoknak – a pályázati felhívás lényeges ele-
mein túlmenõ – szó szerinti közlése.

Az ún. kötelezõ közzététel körén kívül esõ egyéb hirdetmények, közlemények közzététele – az eljárás módjától (nor-
mál vagy sürgõs) függetlenül – díjköteles. A díjak a Magyar Hivatalos Közlönykiadó 2006. január 1-jétõl érvényes tari-
fajegyzéke alapján kerülnek megállapításra. Ugyanez vonatkozik az üzleti célú hirdetésekre is.

Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 13. § (1) be-
kezdése alapján a minisztériumok hivatalos lapjaikat a honlapjukon is közzéteszik. Ennek megfelelõen 2006. január
1-jét követõen az Oktatási Közlöny számai is elérhetõek az OM honlapjáról (www.om.hu/Közérdekû adatok/Szervezeti,
személyzeti adatok/Lapok/Oktatási Közlöny).

Dr. Somogyi Éva s. k.,
fõszerkesztõ

A közlöny zárása után érkezett pályázati felhívások

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARA
pályázatot hirdet a
Nemzetközi Jogi Tanszékére
részmunkaidõs egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezésre kerülõ egyetemi docens feladatai:
– részvétel a Nemzetközi Jogi Tanszék által meghirdetett tantárgyak oktatásában, ezen belül elõadások, gyakorlati órák,
alternatív elõadások, illetve szemináriumok tartása a nappali, esti és levelezõ szakon,
– részvétel a doktori iskola keretében tartott speciális kurzusok szervezésében és oktatásában,
– kapcsolattartás nemzetközi tudományos fórumokkal, hazai és nemzetközi tudományos tanácskozások szervezése,
– közremûködés oktatási segédanyagok, jegyzetek, tankönyvrészletek megírásában,
– évfolyamdolgozatok, szakdolgozatok és diákköri dolgozatok témavezetése,
– bekapcsolódás a tanszék kutatómunkájába, ezen belül elsõsorban az európai jog tudományos vizsgálata.

Pályázati feltételek:
– jogi diploma,
– PhD- vagy annak megfelelõ szintû külföldi disszertáció megvédése,
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– magyar és idegen nyelvû publikációk,
– legalább tíz szemeszter egyetemi tanítási gyakorlat a nemzetközi jog területén,
– kiváló angol- és németnyelv-tudás.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– az egyetemi végzettséget és a PhD-fokozatot igazoló okiratok másolatát,
– a pályázati feltételek szerinti disszertáció egy példánya és a megvédését igazoló okirat másolatát,
– magyar és idegen nyelvû publikációk jegyzékét,
– erkölcsi bizonyítványt.

Római Jogi Tanszékére
egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezésre kerülõ egyetemi docens feladatai:
– részvétel a Római Jogi Tanszék által meghirdetett tantárgyak oktatásában, ezen belül elõadások, gyakorlati órák, alter-
natív elõadások, illetve szemináriumok tartása a nappali, esti és levelezõ szakon,
– részvétel a doktori iskola programjának megvalósításában,
– közremûködés oktatási segédanyagok, jegyzetek, tankönyvrészletek megírásában,
– évfolyamdolgozatok, szakdolgozatok és diákköri dolgozatok témavezetése,
– bekapcsolódás a tanszék kutatómunkájába, a kutatási eredmények publikálása.

Pályázati feltételek:
– jogi egyetemi végzettség,
– tudományos fokozat,
– magyar és idegen nyelvû publikációk,
– legalább tíz szemeszter felsõoktatási gyakorlat,
– a latin nyelv olvasás szintû ismerete,
– angol és német nyelvek középfokú ismerete.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– az egyetemi végzettséget és a PhD-fokozatot igazoló okiratok másolatát,
– idegennyelv-tudást igazoló okiratok másolatát,
– a feladatkör ellátásának szakmai koncepcióját,
– magyar és idegen nyelvû publikációk, tudományos munkák jegyzékét,
– erkölcsi bizonyítványt.

A szabályszerûen felszerelt pályázatokat a közzétételtõl számított 30 napon belül az ELTE ÁJK Dékáni Titkárságára kell
benyújtani.

Dr. Klinghammer István s. k.,
rektor
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Zárás után érkezett pályázatok

Óvodavezetõ

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

1. 2. 3. 4.

Uraiújfalu és Vámos-
család községek képvi-
selõ-testületei
9651 Uraiújfalu,
Szentivánfa u. 46. és
9665 Vámoscsalád,
Fõ u. 102.

Közös Fenntartású Be-
zerédj Amália Óvoda

A Kjt. 16–18. §-aiban
foglaltak szerint, öt év
szgy.

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: a véleményezést követõ 30
napon belül
Pc: Uraiújfalu község polgár-
mestere
A pályázatot két példányban kell
benyújtani

Iskolaigazgató

Gyúró Község Önkor-
mányzata
2464 Gyúró,
Rákóczi út 49.

Gyúró Általános Iskola
és Óvoda Egyesített In-
tézmény

Felsõfokú szakirányú
iskolai v. és szakkép-
zettség, pedagó-
gus-szakvizsga,
legalább öt év szgy.

Pc: Gyúró Polgármesteri Hivatal
Tel.: (22) 468-509

Pácin Község Önkor-
mányzata
3964 Pácin,
Fõ u. 35.
Tel./fax: (47) 342-033

Általános Iskola
3964 Pácin,
Honvéd u. 2.

Fõiskolai vagy egyete-
mi szintû pedagógus v.
és szakképzettség, leg-
alább öt év pedagó-
gus-munkakörben
szerzett szgy.

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás öt évre szól.
Juttatás: szl.
Pc: Pácin Község Önkormányza-
ta, jegyzõ

Pest Megye Önkor-
mányzatának Közgyû-
lése

Csonka János Mûszaki
Szakközépiskola és
Szakiskola
2313 Szigetszentmik-
lós-Gyártelep,
Csonka János u. 5.
Az intézmény feladata:
általános középfokú ok-
tatás (szakiskola, szak-
középiskola, nyelvi
elõkészítõ szakközépis-
kolai évfolyam) szak-
mai középfokú oktatás

Egyetemi szintû tanári
v. és szakképzettség,
legalább öt év, a közok-
tatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 18.
§-ában megfogalmazot-
tak szerinti szgy.
Elõny: a 277/1997.
(XII. 22.) Korm. rende-
let 20. § (2) bekezdése
szerinti pedagó-
gus-szakvizsga meglé-
te, a közoktatás
területén szerzett veze-
tõi gyak.

ÁEI: 2006. aug. 28.
A megbízás 2011. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: a pályázatokat bizottság vé-
leményezi, a megbízásról Pest
Megye Önkormányzatának Köz-
gyûlése a 138/1992. (X. 8.)
Korm. rendelet 5. § (13) bekez-
dése szerinti határidõn belül dönt.
Juttatás: Pest Megye Önkor-
mányzata Közgyûlésének
12/2002. (V. 17.) sz. rendelete –
a megyei fenntartású intézmé-
nyekben dolgozó közalkalma-
zottak juttatásainak szabályairól
– szerint
A pályázathoz csatolni kell: eset-
leges publikációk jegyzékét is.
A pályázatot két példányban kell
benyújtani
Pc: Pest Megye Önkormányzatá-
nak Hivatala Oktatási, Mûvelõ-
dési és Turisztikai Fõosztály
1052 Budapest,
Városház u. 7.
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1. 2. 3. 4.

Tiszagyenda Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
5233 Tiszagyenda,
Gorkij u. 20.

Általános Iskola és
Napközi Otthonos
Óvoda
5233 Tiszagyenda,
Ady E. u. 6.

Felsõfokú iskolai v.,
legalább öt év pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szgy., az
intézményben pedagó-
gus-munkakörben fenn-
álló, határozatlan idõre
szóló alkalmazás, ill. a
megbízással egyidejû-
leg pedagógus-munka-
körben történõ
határozatlan idõre szóló
alkalmazás, a közokta-
tási vezetõ szakirányú
továbbképzési szak ké-
pesítési követelményei-
rõl szóló 8/1997.
(II. 18.) MKM
rendeletben meghatáro-
zott közoktatási vezetõ
szak a megbízás idõtar-
tama alatt történõ el-
végzésének vállalása

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás 2011. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: 2006. júl. 31.
Juttatás: vp. 250%
Szükség esetén szl.
A pályázathoz kötelezõen csa-
tolni kell: szakmai ön., vpr. a
szakmai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzeléssel, képesí-
tést, szakmai gyakorlatot és az
intézményben pedagógus-mun-
kakörben fennálló határozatlan
idõre szóló alkalmazást igazoló
okiratok másolatait, nyilatkoza-
tot, mely szerint a 8/1997.
(II. 18.) MKM rendeletben meg-
határozott közoktatási vezetõ
képesítést megszerzi, b.
A képviselõ-testület a pályázati
eljárásban biztosítja a pályázat
iránt érdeklõdõknek a pályáza-
tok elkészítéséhez szükséges tá-
jékoztatást, valamint az
intézmény megismerését
f: Gyõri Sándor polgármester
Tel.: (56) 439-122,
(30) 965-7343
A pályázatot fûzött dossziéban,
egy eredeti és négy másolati pél-
dányban, zárt borítékban kérjük
benyújtani.
Pc: Tiszagyenda község polgár-
mestere

Pedagógus

1. 2. 3. 4.

Szabó Pál Téri Általá-
nos Iskola
5600 Békéscsaba,
Szabó Pál tér 1–2.

Ének–magyar nyelv és
irodalom szakos tanár

Fõiskolai v. ÁEI: 2006. aug. 15.
Pehi: 2006. júl. 30.
Tel./fax: (66) 457-839

Egyházasgergei Szent
József Katolikus Szak-
iskola és Speciális
Szakiskola
3185 Egyházasgerge,
Dobrodamajor
(Nógrád megye)
Tel.: (32) 452-177
e-mail: szentjozsef@free-
mail.sulinet.hu

Matematika–fizika–in-
formatika szakos tanár

testnevelés–biológia
vagy
testnevelés–földrajz
szakos tanár

Egyetemi vagy fõisko-
lai v., pályakezdõ vagy
már mûködõ pedagógus

ÁEI: 2006. aug. 15.
Pbhi: 2006. júl. 30.
Juttatás: útiköltség-térítés, étke-
zés
Jelentkezni lehet személyesen
vagy egyeztetni telefonon az in-
tézmény igazgatójánál
Tel.: (32) 452-177
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1. 2. 3. 4.

Körzeti Általános
Iskola
9241 Jánossomorja,
Iparos u. 10.

Gyógypedagógus (teljes
munkaidõs helyettesi
állásra, határozott idõ-
re)

Szakirányú v. ÁEI: 2006. aug. 16.
Pc: Bella Zsolt igazgató

tanulószobai feladato-
kat ellátó nevelõ (teljes
munkaidõs, határozott
idõre)

fõiskolai v.

Kvassay Jenõ Általános
Iskola
2162 Õrbottyán,
Rákóczi F. u. 84.

Magyar–történelem
szak
(drámapedagógia)

Fõiskolai v. ÁEI: 2006. aug. 16.
A megbízás határozott idõre, egy
évre szól.
Juttatás: étkh., ruházatikölt-
ség-térítés

Egyéb vezetõi állások

1. 2. 3. 4.

Kõvágószõlõs Község
Önkormányzat Képvi-
selõ-testülete
7673 Kõvágószõlõs,
Rákóczi út 34.

Általános Nevelési
Központ
7673 Kõvágószõlõs,
Rákóczi út 2.
igazgató

Szakirányú felsõfokú
v., öt év szgy.
Elõny: pedagógus szak-
vizsga

ÁEI: 2006. szept. 1.
A megbízás 2011. aug. 15-ig, öt
évre szól.
Pehi: véleményezési határidõ le-
jártát követõ elsõ testületi ülés.
Juttatás:
Illetmény a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. tv. szerint, illetve fenn-
tartói döntés alapján

Okány Község Önkor-
mányzat Képviselõ-tes-
tülete
5534 Okány,
Kossuth u. 16.

Általános Mûvelõdési
Központ
vezetõ

Pedagógus munkakör
betöltéséhez szükséges
felsõfokú képzettség, öt
év szgy. oktatási, neve-
lési intézményben, vagy
mûvelõdésszervezõ v.,
öt év szgy.
Elõny: közoktatás-veze-
tõi képzettség

ÁEI: 2006. aug. 16.
A megbízás 2011. aug. 15-ig, öt
évre szól.
Pehi: legkésõbb 2006. júl. 31.
A pályázathoz csatolni kell: ere-
deti oklevél, vagy annak köz-
jegyzõ által hitelesített másolata,
a korábbi munkaviszonyokra vo-
natkozó igazolások, nyilatkozat
arról, hogy hozzájárul a pályáza-
ti anyag nyilvános kezeléséhez,
nyilatkozat arról, hogy a pályá-
zatot elbíráló képviselõ-testület
a személyét érintõ ügy tárgyalá-
sakor zárt vagy nyílt ülést tart-
son.
A pályázatot személyesen vagy
írásban kell benyújtani.
Pc: Okány község polgármes-
tere.
5534 Okány,
Kossuth u. 16.
f: a fenti címen vagy telefonon.
Tel.: (66) 488-124
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1. 2. 3. 4.

Tiszaszõlõs Önkor-
mányzat Képviselõ-tes-
tülete
5244 Tiszaszõlõs,
Fõ út 21.

Községi Könyvtár és
Szabadidõközpont
vezetõ

Szakirányú egyetemi v.,
vagy nem szakirányú
egyetemi v., és felsõfo-
kú szakirányú munka-
köri szakvizsga, vagy
fõiskolai könyvtárosi,
közmûvelõdési képzett-
ség és legalább kétéves
szakmai gyakorlat, to-
vábbá kiemelkedõ szak-
mai vagy tudományos
tevékenység végzése

ÁEI: a pályázat elbírálását köve-
tõ hónap elsõ napja.
A megbízás öt évre szól.
Juttatás: magasabb vp. a
150/1992. (XI. 20.) Korm. rend.
melléklete szerint.
A pályáztató biztosítja, hogy a
pályázat iránt érdeklõdõk a pá-
lyázatok elkészítéséhez szüksé-
ges tájékoztatást megkapják, az
intézményt megismerhessék.
Pc: Tiszaszõlõs község polgár-
mestere.
Tel.: (59) 511-408

„Diákszavak 56-ról” pályázat

Kiírók: Fonó Budai Zeneház és az Országos Diákszínjátszó Egyesület.
A pályázat célja: az 1956-os forradalom gondolati tartalmainak közelhozása a gyerekekhez és a fiatalokhoz, és ezek köz-
vetítésére alkalmas színházi és elõadói formák keresése, valamint a történelmi események és azok szerepének, jelentõsé-
gének tanulmányozása. Arra szeretnénk ösztönözni a csoportvezetõket és diákjaikat, hogy tájékozódjanak, kutassanak,
beszélgessenek, vitatkozzanak 1956-ról, majd keressék meg az õket érintõ és érdeklõ témákat, és a munkafolyamat vé-
gén a hiteles kifejezõeszközöket, hogy a feltáró munka eredményei a többi fiatal számára is elérhetõek és átélhetõek
legyenek.
Pályázni lehet a következõ pályamûvekkel: gyerek- és diákszínjátszó színházi elõadások, valamint verses, zenés és szín-
házi elemekbõl szerkesztett mûsorok, elõadások. Kizárólag irodalmi szövegek elmondásából álló ünnepi mûsorokat nem
fogadunk el.
Pályázhatnak: 12–18 év közötti gyerekekbõl álló csoportok, tekintet nélkül a mûködési formájukra.
A pályázat megvalósítása: a pályamûvek bemutatására 2006 novemberében kerül majd sor a Fonó Budai Zeneházban
felsõ tagozatos általános iskolás és középiskolás korú közönség, valamint tanáraik és szüleik elõtt. Az elõadásokat az Or-
szágos Diákszínjátszó Egyesület által felkért szakmai zsûri értékeli. Az értékelés szempontjai a pályázati céloknak meg-
felelõen a játszók személyes kötõdése, önálló szemléletének megléte, illetve a színházi és elõadói megformáltság lesz-
nek. A zsûri tagjai drámapedagógusok, színjátszó-rendezõk és színházi szakemberek, akik minden elõadásról szak-
mai-módszertani beszélgetést vezetnek. A zsûri által legjobbnak tartott elõadók egy ünnepi gálán is bemutathatják
elõadásukat, ahol a mûsorokat professzionális módon rögzítik. Minden résztvevõ emléklapot kap és meghívást az ünnepi
gálára.
Díjazás: az itt rögzített hang- és képanyag terveink szerint a pályázat egy késõbbi szakaszában kiadásra kerül. A gálán
résztvevõ gyerekek és fiatalok könyv- és cd-jutalmakat, valamint oklevelet kapnak.
A jelentkezés módja: az Országos Diákszínjátszó Egyesület honlapjáról letölthetõ kitöltött jelentkezési lap visszajuttatá-
sával. A honlap címe: www.szinhaz.hu/ode, valamint igényelhetõ telefonon a Fonó Budai Zeneháztól. Telefon:
206-5300 (Telegdy Balázs). A jelentkezési lapokat a következõ címekre várjuk:
E-mail: btelegdy@fono.hu.
Postai cím: 1116 Budapest, Sztregova u. 3. (Telegdy Balázs nevére.)
Jelentkezési határidõ: 2006. szeptember 12.

Telegdy Balázs s. k.,
Fonó Budai Zeneház
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény rendelkezik – többek között – a Magyar Köztársaság Kormánya hivatalos
lapjának, a Határozatok Tárának megjelentetésérõl.
A Határozatok Tárát szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal a Szerkesztõbizottság közremûködésével, évente mintegy
60 alkalommal jelenik meg.
A Határozatok Tára a Kormánynak azokat a határozatait (kétezres) közli, amelyeknek közzétételét a Kormány el-
rendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter határozatait,
valamint a minisztériumok, az országos hatáskörû szervek, az önkormányzatok közleményeit, hirdetményeit, kü-
lönféle tájékoztatóit, továbbá azokat a közleményeket stb., amelyeket a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
engedélyez.

A Határozatok Tára megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
Éves elõfizetési díja 2006. évre: 20 664 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., tel./fax: 267-2780)
vagy a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán, tel.: 321-5971,
fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot ................. példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ............................................................................................................................

Utca, házszám: ...............................................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................................................

2006. évi elõfizetési díj egy évre: 20 664 Ft áfával.

fél évre: 10 332 Ft áfával.

Csekket kérek a befizetéshez

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: .......................................................

......................................................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Miniszterelnöki Hivatal és a Belügyminisztérium közös szerkesztésében havonta megjelenõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az önkormányzatok számára mûködésük során hasznos és nélkülözhetetlen tájékozódási forrás.
A kiadvány elsõ három része az önkormányzatokat érintõ, újonnan kihirdetett jogszabályokat (tör-
vények, rendeletek – ideértve az önkormányzati rendeleteket is –, alkotmánybírósági és egyéb
határozatok) közli. Negyedik fõrésze közleményeket, pályázati felhívásokat és tájékoztatásokat (szak-
tárcák közleményei, az Állami Számvevõszék ajánlásai, az önkormányzatok által elnyerhetõ támoga-
tások pályázati feltételei, az önkormányzatok éves pénzügyi beszámolói, alapító okiratok stb.) tartal-
maz.

Az Önkormányzatok Közlönye elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax-
számán.
2006. évi éves elõfizetés díja: 5040 Ft áfával; féléves elõfizetés: 2520 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.,
tel./fax: 267-2780) vagy a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u. és
Nyár u. sarkán, tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az Önkormányzatok Közlönye címû lapot ................. példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...........................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................

Utca, házszám: ...........................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .....................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhez-
vétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette

Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve

címû kötetét. Köztudott, hogy Magyarországon, a XX. század „ötvenes” éveiben, majd a levert forradalmat követõ
megtorlás során kihirdetett törvénysértõ ítéleteket, a közel sem független ítészek határozatait a rendszerváltás után sem-
missé nyilvánították. A magyar társadalom viszont vajmi keveset tud a különbözõ jellegû jogfosztást szenvedett jogá-
szokon kívül arról, hogy forradalmat követõ megtorlás végéig a magyar bírói, közjegyzõi, ügyészi és ügyvédi kart,
valamint a munkájukat segítõ kollégákat mekkora vérveszteség érte.
Bárándy Péter, volt igazságügy-miniszter, 2003 márciusában bizottságot állított fel a legszélesebben értelmezhetõ „har-
madik” hatalmi ágban tevékenykedõket ért sérelmek feltárására. A Zinner Tibor vezette kutatócsoport, Kahler Frigyes,
Koczka Éva, Pálvölgyi Ferenc és Tóth Béla – kétévi kutatómunkáját összegzõ – jelentésében feltárja egyfelõl a
Horthy-korszakból a jogszabályi elõzményeket és a korabeli személyzeti politika összefüggéseit, másfelõl az 1944 de-
cembere óta folytatott „humánpolitikát”, nyomon követve a magyarországi jogászsággal szembeni infernót, az eseten-
ként miniszterelnöki rendeleteken, törvényeken és különféle szintû párthatározatokon alapult, különbözõ jellegû atroci-
tásokat 1962 augusztusáig.
A több ezer jogász és munkájukat segítõ szakapparátusbeli kolléga drámai életútjának – néhol a legapróbb részletekbe
menõ – feltárásával megírt monográfiából kitûnik, hogy a jogászokat ért sérelmeket nem a sztálini birodalom, hanem a
hazai csatlósai, és az õket kiszolgáló nagy tudású jogászok indukálták. Miként nem engedték a végrehajtó és törvényho-
zó hatalom letéteményesei a Montesquieu-féle elvek megvalósulását? Hogyan torzították el a magyarországi jogászság
hivatásrendjeinek összetételét? Milyen beleszólással bírt a politikai rendõrség, majd az Államvédelmi Hatóság nem
csupán a letartóztatottak, hanem a bírói, ügyészi és ügyvédi kar tagjainak életébe? A szerzõk megállapításait, kutatásuk
összegzõ tanulságait több mint 1800 jegyzet támasztja alá.
A kötet megrendelhetõ és személyesen megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
tel./fax: 267-2780; internetcím: www.mhk.hu/kozlonybolt), továbbá a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és
Nyár u. sarkán) alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve

címû, 680 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 9996 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre.

A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ..............................................................................................................................................
Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: .........................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon be-
lül átutaljuk a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai úton a
fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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KÖNYVISMERTETÕ

Dr. Holló András és dr. Balogh Zsolt 1994-ben határozták el elõször, hogy az Alkotmány tételeihez rendel-
ten közreadják az alkotmánybírósági gyakorlat – fõként elvi tételeket tartalmazó – vázlatát:

Az értelmezett Alkotmány

címû könyvet. Az ötéves ítélkezési gyakorlat összefoglalásáról megjelent kötet pozitív szakmai visszhangja
bátorította a szerkesztõket, hogy újabb öt év elteltével megjelentették a második kötetet. Ezt a munkát so-
kan forgatták mindazok, akiknek az alkotmányjogi ismeretek folyamatos frissítése megkerülhetetlen, de
azok is, akik csupán érdeklõdtek az Alkotmánybíróság tevékenységérõl, jogfejlesztõ ítélkezésérõl.
Ismét eltelt öt év. A szerkesztõk úgy döntöttek, hogy – immár hagyományként – elkészítik a tizenöt éves
gyakorlat összefoglalását. E harmadik kötet megfelelõ kiindulópontot jelent annak megismerésében, hogy
az Alkotmány egyes rendelkezései miként hatályosultak a gyakorlatban, az Alkotmány szabályaiból milyen
elvi következtetések adódnak az államszervezet, a jogrendszer mûködését illetõen. A tizenöt éves gyakor-
lat összefoglalása pedig ebben szilárd hátteret jelent.
Ajánljuk e könyvet a jogalkotás szakembereinek, a jogalkalmazóknak, elsõsorban a bíráknak, ügyészek-
nek, az önkormányzatoknál dolgozó jogászoknak, ügyvédeknek, valamint az egyetemi oktatóknak és hall-
gatóknak egyaránt. A jelölt szakmai kör mindennapi munkáját elõsegítõ könyv olyan „kivonat”, amely az al-
kotmánybírósági gyakorlat ismertetésén keresztül – a szerkesztõk reményei szerint – az alkotmányos jog-
állam mûködéséhez elengedhetetlen értékrenddel is megismertet.
A kötet megrendelhetõ és személyesen megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi
Béla u. 6. tel./fax: 267-2780; internetcím: www.mhk.hu/kozlonybolt), továbbá a Budapest VII., Rákóczi út 30.
(bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük Az értelmezett Alkotmány címû kiadványt (ára: 8832 Ft áfával) ..................... példányban,
és kérjük, juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ....................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): .................................................................................................................

Utca, házszám: .....................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ............................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..............................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára
átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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OKTATÁSI KÖZLÖNY
Az Oktatási Minisztérium hivatalos lapja. A szerkesztésért felelõs: dr. Somogyi Éva.
A szerkesztõség címe: Budapest V., Szalay u. 10–14. Telefon: 302-4843.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.).
Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál, 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.; 1394 Budapest, 62.
Pf. 357, vagy faxon: 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a Fáma Rt. közremûködésével. Telefon: 266-6567.
Információ: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a kiadó Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti közlönyboltjában (telefon/fax: 267-2780),
vagy a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax:
321-5275), illetve megrendelhetõ a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
Egy példány ára: 690 Ft áfával. 2006. évi elõfizetési díj: 19 908 Ft áfával.
A kiadó az elõfizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.
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