
JOGSZABÁLYOK

Az oktatási miniszter
24/2006. (VI. 8.) OM

rendelete
a szakképzési hozzájárulásról és a képzés

fejlesztésének támogatásáról szóló
2003. évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról szóló

13/2004. (IV. 27.) OM rendelet módosításáról

A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésé-
nek támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény
(a továbbiakban: Szht.) 28. §-ának (4) bekezdésében fog-
lalt felhatalmazás alapján – a szakképesítésért felelõs mi-
niszter, valamint a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi
miniszter véleményének kikérésével, továbbá a pénzügy-
miniszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. §

(1) A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejleszté-
sének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény

végrehajtásáról szóló 13/2004. (IV. 27.) OM rendelet
(a továbbiakban: R.) 1. §-ának (1) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(1) Az a hozzájárulásra kötelezett, aki az Szht.
4. §-ának (1) bekezdése szerinti gyakorlati képzés szerve-
zésével teljesíti szakképzési hozzájárulási kötelezettségét
(a továbbiakban: hozzájárulásra kötelezett), a gyakorlati
képzés szervezésére irányuló elsõ együttmûködési megál-
lapodás, tanulószerzõdés, illetve hallgatói szerzõdés meg-
kötését követõ 30 napon belül köteles az Oktatási Minisz-
térium Alapkezelõ Igazgatóságán (a továbbiakban: OM
Alapkezelõ) bejelentkezni az OM Alapkezelõ által a Ma-
gyar Közlönyben és az Oktatási Közlönyben közzétett be-
jelentkezési nyomtatványon. Az OM Alapkezelõ az elfo-
gadott bejelentkezési nyomtatvány másolatát megküldi a
hozzájárulásra kötelezettnél folyó gyakorlati képzés telep-
helye szerint illetékes területi gazdasági kamara (a továb-
biakban: területi gazdasági kamara), továbbá az Adó- és
Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal területileg illetékes igazga-
tósága (a továbbiakban: APEH illetékes igazgatósága) ré-
szére.”
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(2) Az R. 1. §-a (4) bekezdésének b) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

(A bejelentkezési nyomtatványhoz a következõ eredeti
okiratokat, vagy azok cégszerû aláírással hitelesített má-
solatát kell csatolni:)

„b) az Szt. 27. §-a alapján kötött tanulószerzõdés, illetve
hallgatói szerzõdés,”

(3) Az R. 1. §-a (7) bekezdésének második mondata he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

„A változásjelentés másolati példányát az OM Alap-
kezelõ megküldi az APEH illetékes igazgatósága részére.”

2. §

Az R. 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. § (1) Ha a szakképzési hozzájárulást az Szht.

4. §-ának (1) bekezdése alapján gyakorlati képzés meg-
szervezésével teljesítõ hozzájárulásra kötelezett a csopor-
tos gyakorlati képzést közvetlenül szolgáló, az Szht.
19. §-ának 4. pontja szerinti tárgyi eszköz (a továbbiak-
ban: tárgyi eszköz) beszerzésére fordított költségét az
Szht. 4. §-ának (2) bekezdés b) pontja alapján számolja el,
akkor a tárgyi eszközt köteles elkülönítetten nyilvántartani
és 5 évig – ingatlan esetén 10 évig – gyakorlati képzés cél-
jára használni. Tárgyi eszközként elszámolt biológiai ala-
pok, tenyészállatok és szaporítóanyagok esetében az idõ-
tartam az OM Alapkezelõ elõzetes hozzájárulásával 5 év-
nél rövidebb is lehet, ha azt termesztési, illetve tenyésztési
okok indokolják.

(2) A tárgyi eszköz – az (1) bekezdésben meghatározott
idõtartamon belül – csak az OM Alapkezelõ elõzetes írás-
beli hozzájárulásával adható bérbe, illetve használatba.
A tárgyi eszköz elidegenítéséhez be kell szerezni az OM
Alapkezelõ elõzetes írásbeli hozzájárulását, az elidegení-
tés idõpontjában kimutatott könyv szerinti értéknek meg-
felelõ összeget be kell fizetni a Magyar Államkincstárnál
(a továbbiakban: Kincstár) vezetett Munkaerõpiaci Alap
képzési alaprész lebonyolítási számlára.

(3) A nem kizárólag a szakképzési hozzájárulási kötele-
zettség terhére beszerzett tárgyi eszköz bérbeadása esetén
a bérleti díjnak azt a hányadát kell a Kincstárnál vezetett
Munkaerõpiaci Alap képzési alaprész lebonyolítási szám-
lára befizetni, amilyen arányban a tárgyi eszköz beszer-
zése a hozzájárulási kötelezettség terhére elszámolásra
került.

(4) Az Szht. 4. §-a (2) bekezdésének c) pontja alapján
elszámolható költségek nagysága az Szt. 54/B. §-ának
22. pontja szerinti tanmûhely (a továbbiakban: tanmûhely)
gyakorlati képzéssel hasznosított idõtartamára vonatkozó,
a tanmûhely adottságait, az üzemeltetett berendezések
névleges teljesítményét figyelembe véve az általános költ-
ségnormáknak megfelelõ – a költségelszámolással egy
idõben alapbizonylatként mellékelt számításokkal iga-
zolt – díjhányad.

(5) Az Szht. mellékletének 1. d) pontja alapján a ked-
vezményes étkeztetés költsége a gyakorlati képzési napok
arányában számolható el, saját konyha üzemeltetése ese-
tén a költségek elszámolása a gyakorlati képzési napokra
nyersanyagáron történik.

(6) Az Szht. mellékletének 1. d) pontjában szereplõ
vizsgáztatás költségeként csak a vizsgáztatással kapcsolat-
ban felmerült útiköltség, illetve szállásköltség összege
számolható el számla alapján 1000-1000 Ft/fõ/nap összeg-
határig. Számla hiányában az útiköltség számolható el
belsõ számviteli bizonylat alapján 1000 Ft/fõ/nap összeg-
határig.

(7) A hozzájárulásra kötelezett az Szt. 15. §-ának (4) be-
kezdése alapján megszervezett szintvizsgával kapcsolat-
ban két közremûködõ szakértõ díjazását számolhatja el
igazolt költségként a szakképzési hozzájárulás teljesítésé-
nél a kötelezõ legkisebb munkabér (minimálbér) és a ga-
rantált bérminimum megállapításáról szóló 316/2005.
(XII. 25.) Korm. rendelet 2. §-ának (1) bekezdése szerinti
kötelezõ legkisebb munkabér (minimálbér) legfeljebb
2 százalékának mértékéig szakértõnként és vizsgázónként.

(8) Az Szht. mellékletének 3. pontjában meghatározott,
az oktatókra, szakoktatókra elszámolható díjhányadok
összegét túl nem lépve, a keretösszeg az oktatók, szakok-
tatók díjazására a hozzájárulásra kötelezett által saját dön-
tése szerint átcsoportosítható, felhasználható.”

3. §

Az R. 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6. § (1) Az Szht. 4. §-ának (5) bekezdésében, illetve

5. §-a (2) bekezdésének a) pontjában szabályozott fejlesz-
tési támogatásról kötött fejlesztési megállapodásnak a kö-
vetkezõket kell tartalmaznia:

a) a megállapodást kötõ felek nevét (cégnevét), szék-
helyét, adószámát, statisztikai számjelét, bankszámlaszá-
mát, szakképzõ iskolának az OM azonosítóját is,

b) a fejlesztési támogatásban részesített szakképzõ is-
kolában, valamint a térségi integrált szakképzõ központ
(a továbbiakban: TISZK) keretében mûködõ központi
képzõhelyen (a továbbiakban: központi képzõhely), illet-
ve a felsõoktatási intézményben (a továbbiakban együtt:
fejlesztési támogatásban részesített) folyó gyakorlati kép-
zés helyszínét és idõtartamát,

c) a tárgyévben szakmai alapképzésben részesülõ ta-
nulók szakképesítésenkénti létszámát, illetve az érintett
hallgatók szakonkénti, évfolyamonkénti, tagozatonkénti
létszámát,

d) a hozzájárulásra kötelezett által az Szht. és e rendelet
keretei között nyújtandó fejlesztési támogatás összegét,
folyósításának módját, illetve az átadásra kerülõ tárgyi
eszköz megnevezését, könyv szerinti értékét, egyedi azo-
nosító adatait,

e) a fejlesztési támogatásban részesített kötelezettség-
vállalását arra vonatkozóan, hogy a kapott fejlesztési tá-
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mogatást az általa folytatott gyakorlati képzés tárgyi felté-
teleinek fejlesztésére fordítja,

f) a fejlesztési támogatás felhasználásának határidejét,
valamint a felhasználásról szóló beszámolás feltételeit.

(2) A központi képzõhely akkor jogosult fejlesztési tá-
mogatás fogadására, ha megfelel a szakképzés megkezdé-
sének és folytatásának feltételeirõl, valamint a térségi in-
tegrált szakképzõ központ tanácsadó testületérõl szóló
8/2006. (III. 23.) OM rendelet 18. §-ában meghatározott
követelményeknek, és ezt a TISZK-et létrehozó iskola-
fenntartó, több fenntartó együttmûködésével létrehozott
TISZK esetében a koordinációs szerepet betöltõ fenntartó
(a továbbiakban: iskolafenntartó) bejelentette az OM
Alapkezelõnek, amely alapján az OM Alapkezelõ a köz-
ponti képzõhelyet nyilvántartásba vette. A fejlesztési meg-
állapodás csak a szakképzõ iskolát fenntartó, központi
képzõhely esetében az iskolafenntartó egyetértõ nyilatko-
zatával és a megállapodás ellenjegyzésével válik érvé-
nyessé.

(3) A fejlesztési megállapodáshoz mellékelni kell az át-
adásra kerülõ tárgyi eszköznek a hozzájárulásra kötelezett
nyilvántartásában szereplõ dokumentumai másolati példá-
nyait, az átadó cégszerû aláírásával hitelesítve.

(4) A fejlesztési támogatás fogadása szempontjából
figyelembe vehetõ szakmai alapképzést és idõtartamát a
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye tartalmaz-
za. Amennyiben a szakmai és vizsgakövetelményben
nincs meghatározva a szakmai alapképzés idõtartama, a
szakképzõ iskola nem fogadhat fejlesztési támogatást.

(5) A fejlesztési támogatás szempontjából szakmai
alapképzésnek kell tekinteni

a) a szakiskola 9. évfolyamán szervezett gyakorlati ok-
tatást, 10. évfolyamán szervezett szakmai alapozó gyakor-
lati oktatást, továbbá

b) a szakközépiskola 9–12. évfolyamán szervezett
szakmai orientációt, gyakorlati szakmacsoportos alapozó
oktatást is,
amennyiben az ott szerzett ismereteket az Szt. 11. §-a alap-
ján beszámítják a szakképzési tanulmányokba.

(6) A kapott fejlesztési támogatást, illetve a fejlesztési tá-
mogatás keretében átvett tárgyi eszközt a fejlesztési támo-
gatásban részesített elkülönítetten köteles nyilvántartani.

(7) A kapott fejlesztési támogatás nem használható fel
önrészként a Munkaerõpiaci Alap képzési alaprésze
(a továbbiakban: alaprész) forrásaiból megvalósuló pályá-
zat keretében.

(8) Amennyiben a szakképzõ iskola, illetve a felsõokta-
tási intézmény jogellenesen az Szht. 7. §-ának (4) bekez-
désében meghatározottnál magasabb mértékû fejlesztési
támogatást fogadott, akkor az elõírt mértéken felül átvett
részt köteles harminc napon belül a Kincstárnál vezetett
Munkaerõpiaci Alap képzési alaprész lebonyolítási szám-
lára befizetni.

(9) A fejlesztési támogatás átadása és átvétele nyilvá-
nos, a kapott fejlesztési támogatást nyilvánosságra kell
hozni a tárgyévet követõ év január 31. napjáig a fejlesztési

támogatásban részesített honlapján, melyet a tárgyévet kö-
vetõ második év január 31-éig a honlapon kell tartani.

(10) A fejlesztési megállapodás végrehajtásáról a fej-
lesztési támogatásban részesített köteles írásban tájékoz-
tatni a fejlesztési támogatást nyújtó hozzájárulásra kötele-
zettet, és évente egy alkalommal köteles a kétmillió forin-
tot, vagy azt meghaladó mértékû fejlesztési támogatást
nyújtó hozzájárulásra kötelezettet értekezleten tájékoztat-
ni az elõzõ évi fejlesztési támogatás felhasználásáról. Az
értekezletre meg kell hívni az Országos Közoktatási Érté-
kelési és Vizsgaközpont (a továbbiakban: OKÉV) területi-
leg illetékes regionális igazgatósága, valamint a területi
gazdasági kamara képviselõjét.

(11) A fejlesztési támogatásból megvalósított tárgyi esz-
köz mûködtetési költségeinek fejlesztési támogatásból – az
Szht. 4. §-ának (6) bekezdésében meghatározott mértékben
– történõ finanszírozása a költségelszámolással érintett tár-
gyi eszköz elkülönített nyilvántartása alapján lehetséges. A
nyilvántartásnak tartalmaznia kell a tárgyi eszköz egyedi
azonosító adatait, a fejlesztési támogatás megvalósulásának
dokumentumait (fejlesztési megállapodás, beszerzést iga-
zoló számla, tárgyi eszköz-karton), valamint a tárgyévi fej-
lesztési támogatás átadásának dokumentumait.

(12) A fejlesztési támogatásban részesített a tárgyévet kö-
vetõ év március 15-éig a fejlesztési megállapodást vagy cég-
szerû aláírással hitelesített másolatát – több fejlesztési megál-
lapodás esetén a támogatók nevét (cégnevét), címét (székhe-
lyét) és a támogatás összegét (az átvett tárgyi eszköznek a fej-
lesztési megállapodásban szereplõ értékét) tartalmazó össze-
sítõt is – köteles megküldeni az OM Alapkezelõnek. Az
összesítõn fel kell tüntetni a szakképzõ iskola, illetve a felsõ-
oktatási intézmény tárgyévi tanulói, illetve hallgatói átlaglét-
számát, továbbá a szakmai alapképzésben részesülõ szakkép-
zõ iskolai tanulók, valamint az Ftv. hatálya alá tartozó gya-
korlati képzésben részesülõ hallgatók számát.

(13) A fejlesztési támogatásban részesített abban az
esetben köthet a tárgyévre fejlesztési támogatás átadásáról
szóló megállapodást, amennyiben a (9), (10) és (12) be-
kezdésben elõírt kötelezettségeinek eleget tett.

(14) Amennyiben a fejlesztési támogatásban részesített
jogutód nélkül megszûnik, akkor a fejlesztési támogatás fel-
használásáról a megszûnést megelõzõ 5 évre, ingatlan esetén
10 évre vonatkozóan köteles elszámolást benyújtani az OM
Alapkezelõ részére. Az OM Alapkezelõ az elszámolást
30 napon belül ellenõrzi, a jogutód nélkül megszûnõ fejlesz-
tési támogatásban részesített befizetési kötelezettségét meg-
állapítja. A megállapított összeget a fejlesztési támogatásban
részesített 60 napon belül köteles befizetni a Kincstárnál ve-
zetett Munkaerõpiaci Alap képzési alaprész lebonyolítási
számlára. A megszûnésrõl köteles írásban értesíteni az OM
Alapkezelõt és a területileg illetékes adóhatóságot. Az adat-
szolgáltatásnak tartalmaznia kell a megszûnés idõpontjában
rendelkezésre álló fejlesztési támogatás összegét.

(15) Amennyiben a fejlesztési támogatásban részesített át-
alakul, összevonásra kerül, akkor arról köteles írásban értesíte-
ni az OM Alapkezelõt, és adatot kell szolgáltatnia az átalaku-
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lás, összevonás idõpontjában rendelkezésre álló fejlesztési tá-
mogatás összegérõl, a szakmai alapképzésben részt vevõ tanu-
lók számáról. Az adatokat köteles a honlapján közzé tenni.”

4. §

(1) Az R. 7. §-ának (3)–(4) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(3) Az (1) bekezdés szerinti tárgyi eszköz elidegenítése
esetén a bevételbõl a fejlesztési támogatás arányának meg-
felelõ – legalább a fejlesztési támogatással azonos – össze-
get kell befizetni a Kincstárnál vezetett Munkaerõpiaci
Alap képzési alaprész lebonyolítási számlára.

(4) Amennyiben a fejlesztési támogatásban részesített
– neki fel nem róható okból – a fejlesztési megállapodás-
ban vállalt kötelezettségeit 75 százalék alatti arányban tel-
jesíti, az igénybe nem vett fejlesztési támogatás összegét a
Kincstárnál vezetett Munkaerõpiaci Alap képzési alaprész
lebonyolítási számlára köteles befizetni.”

(2) Az R. 7. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(6) A fejlesztési támogatásban részesített meghatáro-
zott idõre – de legfeljebb öt évre – az Országos Szakkép-
zési Tanács (a továbbiakban: OSZT) javaslata alapján, az
oktatási miniszter döntésével kizárható a szakképzési hoz-
zájárulás kedvezményezetteinek körébõl, ha az alábbi fel-
tételekbõl bármelyik bekövetkezik:

a) a fejlesztési megállapodásban rögzített kötelezettség
egyáltalán nem, vagy 75 százalék alatti arányban teljesül,
és a fejlesztési támogatásban részesített a támogatási
összeg különbözetét a meghiúsulást követõ 60 napon belül
nem utalta át,

b) a fejlesztési támogatásban részesített a fejlesztési megál-
lapodásban megjelölt céltól eltérõ feladatot valósít meg,

c) a fejlesztési támogatásban részesített az elõírt adat-
szolgáltatási kötelezettségének nem tett eleget,

d) az OM Alapkezelõ a 22. § (5) bekezdése szerinti el-
lenõrzése alapján azt javasolja.

A kedvezményezettek körébõl történõ kizárás közzé-
tételérõl az OM Alapkezelõ a honlapján gondoskodik.”

5. §

(1) Az R. 8. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) Az Szht. 4. §-ának (12) bekezdésében foglaltak
alapján visszaigénylésre jogosult hozzájárulásra kötelezett
visszatérítési igényét az adóévet követõ év második hó-
napjának 15. napjáig a 2. § szerint közzétett bevallási
nyomtatványon nyújthatja be az OM Alapkezelõhöz.
Amennyiben a visszatérítési igény két egymást követõ ne-
gyedévben meghaladja az ötszázezer forintot, a visszatérí-
tési igény a tárgynegyedévet követõ hónap 20. napjáig be-
nyújtható.”

(2) Az R. 8. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(4) Amennyiben a bevallás hibás benyújtásából ere-
dõen a (2) bekezdés szerinti visszatérítési igény 30 napon
belül, a (3) bekezdés szerinti visszatérítési igény pedig
15 napon belül nem kerül rendezésre, az igénylés csak az
éves bevallás részeként érvényesíthetõ.”

6. §

(1) Az R. 9. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(4) A felsõoktatási intézmények által delegált személy-
re a Magyar Rektori Konferencia tesz javaslatot a régiók
felsõoktatási intézményeivel történt elõzetes egyeztetés
alapján.”

(2) Az R. 9. §-ának (5) bekezdése a következõ rendelke-
zéssel egészül ki:

„Amennyiben az (1) bekezdés a) pontja szerinti szer-
vezetek a miniszternek a delegálásra vonatkozó felkéré-
sétõl számított 45 napon belül nem tudnak megegyezni a
delegált tagok személyérõl, akkor a Bizottság a delegáló
szervezetek megállapodásáig delegáltjaik nélkül mûkö-
dik.”

7. §

Az R. 10. §-ának (5) bekezdése a következõ rendelke-
zéssel egészül ki:

„A Bizottság ügyrendjét a 15/A. §-ban meghatározott
eljárásrend Bizottságra vonatkozó rendelkezéseinek
figyelembevételével alakítja ki.”

8. §

Az R. 12. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép, és egyidejûleg a § kiegészül a következõ
(5) bekezdéssel:

„(4) Az OM Alapkezelõ az OSZT javaslata és az okta-
tási miniszter döntése alapján az alaprészbõl támogatási és
pályázati célra átvett pénzeszközöket elkülönített számlán
köteles tartani és kezelni.

(5) A kizárólag az alaprész decentralizált keretével kap-
csolatos pályázat kiírására, értékelésére és a döntésre az
Szht. 11. és 13. §-ában foglaltak az irányadók.”

9. §

(1) Az R. 13. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

(A pályázatot az alaprész)
„b) kizárólag decentralizált kerete terhére történõ kiírás

esetében, az OKÉV területileg illetékes regionális igazga-
tóságához kell benyújtani.”
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(2) Az R. 13. §-a (4) bekezdésének i) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

(A pályázótól – a pályázat befogadásának feltétele-
ként – írásbeli nyilatkozatot kell kérni)

„i) a hozzájárulásra kötelezett esetében arról, hogy a pá-
lyázat elbírálásáig, illetve a támogatási szerzõdés lejártáig
bejelenti, ha ellene csõd-, vagy végelszámolási, illetve fel-
számolási eljárás indult,”

10. §

Az R. 14. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) Az alaprész központi kerete terhére kiírt pályázato-
kat az oktatási miniszter által a pályázatok lebonyolításá-
val megbízott szervezet értékeli.”

11. §

Az R. a következõ 15/A. §-sal egészül ki:
„15/A. § Az alaprész központi, valamint decentralizált

kerete terhére nyújtott támogatások lebonyolításával, a tá-
mogatási szerzõdés megkötésével, módosításával és meg-
szüntetésével kapcsolatos eljárási szabályokat az oktatási
miniszter külön eljárásrendben határozza meg.”

12. §

(1) Az R.16. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[Az Szht. 14. §-ának (6) bekezdése szerinti fõtevékeny-
ségként gyakorlati képzést végzõnek kell tekinteni azt a
hozzájárulásra kötelezettet,]

„b) amelynek tanmûhelyében a tanulószerzõdés alapján
gyakorlati képzésben részesülõ szakképzõ iskolai tanulók
létszáma legalább 25 fõ, valamint”

(2) Az R. 16. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) Az (1) és a (2) bekezdésben foglaltak alapján
visszaigénylésre jogosult hozzájárulásra kötelezett támo-
gatási igényét az OM Alapkezelõ által – e célra rendszere-
sített – nyomtatványon, az (1) és a (2) bekezdésben fel-
sorolt dokumentumok csatolásával nyújtja be az OM
Alapkezelõhöz.”

(3) Az R. 16. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(6) A támogatási keret összegérõl az oktatási miniszter a
tárgy tanévet megelõzõen június 30-áig dönt, amely az ok-
tatási miniszter következõ döntéséig van érvényben. A dön-
tés alapján a hibátlan támogatási kérelmek beérkezését kö-
vetõ 30 napon belül az OM Alapkezelõ a támogatásban ré-
szesülõvel szerzõdést köt, és a szerzõdéskötést követõ
15 napon belül folyósítja a támogatást. A szerzõdéskötésre a
15. §-ban foglaltakat megfelelõen alkalmazni kell.”

(4) Az R. 16. §-a (7) bekezdésének a) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

(A támogatás felhasználható)
„a) az elsõ szakképzési évfolyamon tanulók gyakorlati

képzési feladatai teljesítéséhez az eszköz- és felszerelési
jegyzékben elõírt kézi kisgépek és kéziszerszámok beszer-
zési, elõállítási, fenntartási költségeire,”

13. §

Az R. 17. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„17. § A hozzájárulásra kötelezett a felsõoktatási intéz-

mények hallgatói részére együttmûködési megállapodás,
illetve hallgatói szerzõdés alapján szervezett, az Szht.
19. §-ának 1. b) pontjában meghatározott gyakorlati kép-
zés Szht. melléklete szerinti költségeit akkor számolhatja
el a szakképzési hozzájárulás terhére, ha

a) a gyakorlati képzés a képesítési, a képzési és kime-
neti követelményekben, illetve a szakmai és vizsgaköve-
telményben, vagy a felsõoktatási intézményi tantervben
szerepel,

b) a gyakorlati képzés idõtartama és kredit értéke a ké-
pesítési, a képzési és kimeneti követelményben, illetve a
szakmai és vizsgakövetelményben, vagy a felsõoktatási
intézményi tantervben került meghatározásra, továbbá

c) a gyakorlati képzés b) pontban meghatározott idõtar-
tamának 80 százalékában a hallgató gyakorlati tevékeny-
séget végez.”

14. §

Az R. 19. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„19. § Fejlesztési megállapodás alapján támogatható

gyakorlati képzés helyszíne lehet a felsõoktatási intéz-
mény infrastrukturális keretei között létesített tangazda-
ság, tanüzem, laboratórium, vagy más felsõoktatási intéz-
ménnyel, központi képzõhellyel, regionális képzõ köz-
ponttal kötött szerzõdés alapján mûködõ gyakorlati kép-
zési helye.”

15. §

Az R. 21. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) Az alaprésszel kapcsolatos pénzügyi teendõk lebo-
nyolítását az OM Alapkezelõ az erre a célra a Kincstárnál
vezetett Munkaerõpiaci Alap képzési alaprész lebonyolí-
tási számlán (10032000-00282345-70000007) végzi. Az
Szht. 4. §-ának (9) bekezdésében meghatározott számlán
ezt a számlát kell érteni.”

16. §

(1) Az R. 22. §-a (5) bekezdésének b) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[A (4) bekezdés c) pontja tekintetében a következõket
kell figyelembe venni:]

20. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 2341



„b) amennyiben a fejlesztési támogatásban részesített
jogellenesen az Szht. 7. §-ának (4) bekezdésében meghatá-
rozottnál magasabb mértékû fejlesztési támogatást foga-
dott, akkor a fejlesztési támogatás felhasználását két-
évente kell ellenõrizni.”

(2) Az R. 22. §-ának (7) bekezdése felvezetõ szövege
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Az ellenõrzött hozzájárulásra kötelezett, szakképzõ is-
kola, központi képzõhely, illetve felsõoktatási intézmény
köteles”

17. §

Az R. a következõ 26. §-sal egészül ki:
„26. § Az e rendelet 6. §-ának (4) bekezdése szerinti

szakmai alapképzést és idõtartamát az Országos Képzési
Jegyzékrõl szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet 1. számú
mellékletében szereplõ szakképesítések tekintetében a
szakmai és vizsgakövetelmény tartalmazza, illetve a szak-
képesítés gyakorlati képzésének központi programja (tan-
terve) tartalmazhatja.”

18. §

(1) Ez a rendelet – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétel-
lel – a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

(2) Az e rendelet 3. §-ával megállapított, az R. 6. §-a
(4) bekezdésének második mondata, 6. §-ának (7) bekez-
dése, továbbá e rendelet 16. §-ának (1) bekezdésével meg-
állapított, az R. 22. §-a (5) bekezdésének b) pontja 2007.
január 1. napján lép hatályba.

(3) Az e rendelet 12. §-ának (1) bekezdésével megálla-
pított, az R. 16. §-a (1) bekezdésének b) pontja 2007. szep-
tember 1. napján lép hatályba.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R. 1. §-a
(3) bekezdésének g) pontjában az „1993. évi LXXX. tör-
vény” szövegrész helyébe a „2005. évi CXXXIX. tör-
vény” szövegrész, 16. §-ának (4) bekezdésében az „októ-
ber 20-a” szövegrész helyébe a „szeptember 30-a” szöveg-
rész lép.

(5) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti az R. 1. §-a (4) bekezdésének a) pontja, 14. §-ának
(6) bekezdése.

19. §

Az e rendelet 2. §-ával megállapított, az R. 5. §-a (1) be-
kezdésében elõírt 10 éves határidõt az e rendelet hatályba-
lépését követõen beszerzett ingatlan esetében kell alkal-
mazni.

Dr. Magyar Bálint s. k.,
oktatási miniszter

Az oktatási miniszter
25/2006. (VI. 8.) OM

rendelete
az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos

Képzési Jegyzékbe történõ felvétel és törlés eljárási
rendjérõl szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet

módosításáról

A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 4. §
(2) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alap-
ján – a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszterrel,
a szakképesítésért felelõs miniszterekkel, a Központi Sta-
tisztikai Hivatal elnökével és a Közbeszerzések Tanácsa
elnökével egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. §

(1) Az 1/2006. (II. 17.) OM rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 1. számú mellékletében a Jelmagyarázat rész,
1. oszlop – A szakképesítés azonosító száma rész második
francia bekezdésében (3–5. számjegy a szakképesítés ta-
nulmányi területe = 3 számjegy):

a) a 3 Társadalomtudományi, gazdasági, jogi képzések
alcím utáni felsorolás az alábbi új elsõ ponttal egészül ki:

„313 Politikai és civil társadalmi tudományok”
b) a 6 Mezõgazdaság alcím utáni felsorolás helyébe a

következõ rendelkezés lép:
,,621 Növénytermesztés és állattenyésztés
622 Kertészet
623 Erdõgazdálkodás
624 Halgazdálkodás
625 Vadgazdálkodás
641 Állatorvosi kisegítõk képzése”

2. §

A Rendelet 1. számú mellékletében az Országos Kép-
zési Jegyzék 2006. táblázatában szereplõ 280. sorszámú
közbeszerzési referens szakképesítés esetében a 7. oszlop-
ban a szakképesítés megszerzéséhez szükséges képzés ma-
ximális idõtartama alatt feltüntetett „1. év, 1000 óra” he-
lyébe „500 óra” lép.

3. §

A Rendelet 1. számú melléklete (Országos Képzési
Jegyzék 2006.) e rendelet mellékletével egészül ki.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 5. napon lép hatályba.

Dr. Magyar Bálint s. k.,
oktatási miniszter
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Melléklet a 25/2006. (VI. 8.) OM rendelethez
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KÖZLEMÉNYEK

Az Apertus Közalapítvány 2005. évi közhasznúsági jelentésének kivonata,
valamint a kuratórium határozatai

1. számú melléklet

Statisztikai számjel vagy adószám: 18170751 9133 561 01
Az egyéb szervezet megnevezése: Apertus Közalapítvány
Az egyéb szervezet címe: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19–21.

Kettõs könyvvitelt vezetõ egyéb szervezetek
közhasznú egyszerûsített éves beszámolójának mérlege

2005. év
adatok E Ft-ban

Sorszám A tétel megnevezése Elõzõ év Elõzõ évek módosítása Tárgyév

a b c d e

1. A) Befektetett eszközök 49 054 77 296

2. I. Immateriális javak 1 112 784

3. II. Tárgyi eszközök 6 949 42 519

4. III. Befektetett pénzügyi eszközök 40 993 33 993

5. IV. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

6. B) Forgóeszközök 691 066 966 647

7. I. Készletek

8. II. Követelések 46 025 3 373

9. III. Értékpapírok 98 670

10. IV. Pénzeszközök 546 371 963 274

11. C) Aktív idõbeli elhatárolások 1 569

12. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 741 689 1 043 943

13. D) Saját tõke 229 618 117 506

14. I. Induló tõke 10 000 10 000

15. II. Tõkeváltozás 463 683 219 618

16. III. Lekötött tartalék

17. IV. Értékelési tartalék

18. V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységbõl –244 065 –112 112

19. VI. Tárgyévi eredmény vált. tevékenységbõl

20. E) Céltartalék

21. F) Kötelezettségek 6 331 25 869

22. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

23. II. Rövid lejáratú kötelezettségek 6 331 25 869

24. G) Passzív idõbeli elhatárolások 505 740 900 568

25. FORRÁSOK ÖSSZESEN 741 689 1 043 943
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Kettõs könyvvitelt vezetõ egyéb szervezetek
közhasznú egyszerûsített éves beszámolójának eredménykimutatása

2005. év

Adatok E Ft-ban
Sorszám A tétel megnevezése Elõzõ év Elõzõ évek módosítása Tárgyév

a b c d e

1. A) Összes közhasznú tevékenység bevétele 142 696 966 779
2. 1. Közhasznú célú muködésre kapott támogatás
3. a) alapítótól 53 299
4. b) központi költségvetéstõl
5. c) helyi önkormányzattól
6. d) egyéb, ebbõl 1%
7. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 112 180 878 251
8. 3. Közhasznú tevékenységbõl származó bevétel 30 480 27 314
9. 4. Tagdíjból származó bevétel

10. 5. Egyéb bevétel 36 7 915
11. B) Vállalkozási tevékenység bevétele
12. C) Összes bevétel 142 696 966 779
13. D) Közhasznú tevékenység ráfordításai 386 762 1 078 891
14. 1. Anyagjellegu ráfordítások 81 059 913 239
15. 2. Személyi jellegu ráfordítások 37 862 68 247
16. 3. Értékcsökkenési leírás 2 518 5 373
17. 4. Egyéb ráfordítások 265 323 92 032
18. 5. Pénzügyi muveletek ráfordításai
19. 6. Rendkívüli ráfordítások
20. E) Vállalkozási tevékenység ráfordításai
21. 1. Anyagjellegu ráfordítások
22. 2. Személyi jellegu ráfordítások
23. 3. Értékcsökkenési leírás
24. 4. Egyéb ráfordítások
25. 5. Pénzügyi muveletek ráfordításai
26. 6. Rendkívüli ráfordítások
27. F) Összes ráfordítás (D+E) 386 762 1 078 891
28. G) Adózás elõtti eredmény (B-E)
29. H) Adófizetési kötelezettség
30. I) Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)
31. J) Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) -244 066 -112 112

Tájékoztató adatok

32. A) Személyi jellegû ráfordítások 68 247
33. 1. Bérköltség 50 467
34. ebbõl: - megbízási díjak 5 900
35. - tiszteletdíjak 10 667
36. 2. Személyi jellegu egyéb kifizetések 1 643
37. 3. Bérjárulékok 16 137
38. B) A szervezet általnyújtott támogatások 92 011
39. ebbõl: a Korm. rend. 16. § (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve

átadott támogatás
92 011
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Határozatok könyve

Apertus Közalapítvány kuratóriumi döntései

1/2006. (II. 28.) számú határozat

A kuratórium úgy dönt, hogy elfogadja az Apertus Közalapítvány beterjesztett Szervezeti és Mûködési Szabályzatának
az alábbi – ülésen elhangzott – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét:

Az SZMSZ bevezetõ rész (4. oldal)
„A Közalapítványi szervezete” címsor helyébe „A Közalapítvány szervezete és ellenõrzése” kifejezés lép.
Az SZMSZ I. fejezet 2.1. pontjának (6. oldal)
„A Kuratórium teljes ülése:” címsor helyébe „A Kuratórium ülése:” sor lép.
Az SZMSZ I. fejezet 2.1. pontjának elsõ bekezdésében (6. oldal)
„…A teljes ülést az elnök hívja össze a napirend megjelölésével és az írásos elõterjesztés egyidejû megküldésével leg-
alább 8 nappal az ülést megelõzõen”, mondat helyébe
„…Az ülést az elnök hívja össze napirend megjelölésével és az írásos elõterjesztés egyidejû megküldésével legalább
8 nappal – rendkívüli esetben 3 nappal – az ülést megelõzõen. Az olyan kérdés, amely nem került napirendi pontként fel-
tüntetésre, illetve amelyhez írásos elõterjesztéshez nem kapcsolódik, akkor vehetõ napirendre, ha arról a kuratórium az
ülésen külön határoz, annak napirendre vételérõl.” szövegrész lép.
Az SZMSZ I. fejezet 3.1 pontjának (8. oldal)
i) „olyan a Kuratórium ülésein készült jegyzõkönyv alapján olyan nyilvántartás vezetése, amely tartalmazza a kuratóriu-
mi és bizottsági döntések…” mondata helyébe
i) „a Kuratórium ülésein készült jegyzõkönyv alapján olyan nyilvántartás vezetése, amely tartalmazza a kuratóriumi és
bizottsági döntések…” mondat lép.
Az SZMSZ III. fejezet harmadik bekezdésében (10. oldal)
„A Közalapítvány tanácsadó, szakértõi testületeként mûködõ NTT önálló költségvetéssel rendelkezik” mondta helyébe.
„A Közalapítvány tanácsadó, szakértõi testületeként a Közalapítványnak a részeként mûködõ NTT a Közalapítványon
belül önálló költségvetési sorral rendelkezik.” mondat lép.

Az SZMSZ V. fejezet c) pontjának elsõ mondatában (12. oldal)
„Az NFT Iroda személyi állományának létszámát – az NFT programmal összhangban – az NFT Iroda ügyvezetõje hatá-
rozza meg…” mondata helyébe
„Az NFT Iroda személyi állományának létszámát – az NFT programmal összhangban – az NFT Iroda vezetõje határozza
meg…” szövegrész lép.
Az SZMSZ VIII. fejezet harmadik bekezdésének (14. oldal)
„Jelen Szervezeti és Mûködési Szabályzat az elfogadó kuratóriumi határozat alapján, 2005. február 8. napján elfogadta.”
dátum helyébe
„Jelen Szervezeti és Mûködési Szabályzat az elfogadó kuratóriumi határozat alapján, 2006. február 28. napján elfogad-
ta.” dátum lép.

A módosított Szervezeti és Mûködési Szabályzat hatálybalépésének napja: 2006. március 1.

Szavazás: egyhangú (6/6 igen)

2/2006. (II. 28.) szám határozat

A kuratórium – a bírálóbizottság elõterjesztése alapján – a „219522-2005 számú, a Gépészet szakmacsoport tananyagá-
hoz kapcsolódó tananyagok digitalizálása, interaktív elemekkel való feltöltése” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárást le-
zárja és a következõ ajánlattevõt hirdeti ki gyõztesként: Panem Kft.

A kuratórium felkéri a kuratórium elnökét, hogy a nyertes ajánlattevõvel a szerzõdést kösse meg.
Szavazás: egyhangú (6/6 igen)
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3/2006. (II. 28.) számú határozat

A kuratórium – a bírálóbizottság elõterjesztése alapján – a „220410-2005 számú, a Kereskedelem-marketing, üzleti ad-
minisztráció szakmacsoport tananyagához kapcsolódó tananyagok digitalizálása, interaktív elemekkel való feltöltése”
tárgyban kiírt közbeszerzési eljárást lezárja és a következõ ajánlattevõt hirdeti ki gyõztesként: Sved Informatika Rt.
A kuratórium felkéri a kuratórium elnökét, hogy a nyertes ajánlattevõvel a szerzõdést kösse meg.
Szavazás: egyhangú (6/6 igen)

4/2006. (II. 28.) számú határozat

A kuratórium a HEFOP 3.5.2. Központi programról szóló tájékoztató alapján az alábbiakról dönt:
– a HEFOP 3.5.2. Központi programban az Apertus Közalapítvány részt vesz.
– a kuratórium felhatalmazza az Apertus Közalapítvány kuratóriumi elnökét a Támogatási szerzõdés aláírására.
– a kuratórium a program lebonyolítására az Apertus Közalapítvány Nemzeti Fejlesztési Terv Irodáját jelöli ki.
Szavazás: egyhangú (6/6 igen)

5/2006. (II. 28.) számú határozat

A kuratórium elfogadja az Apertus Kht. beszámolóját a B-003/2004. számú közhasznú szerzõdés szakmai és pénzügyi
teljesítésérõl és a T041-es pályázati programot lezárja.
Szavazás: egyhangú (6/6 igen)

6/2006. (II. 28.) számú határozat

A kuratórium elfogadja az Apertus Kht. beszámolóját a B-003/2004. számú közhasznú szerzõdés 2005. évi teljesítésérõl.
A kuratórium hozzájárul ahhoz, hogy az Apertus Kht. a 2005. évi maradványösszeget – 9188 854 Ft-ot – 2006. évben fel-
használja, késõbbiekben meghatározandó feladatokra.
Szavazás: egyhangú (6/6 igen)

7/2006. (II. 28.) számú határozat

A kuratórium elfogadja az Apertus Közalapítvány könyvvizsgáló által auditált 2005. évi egyszerûsített éves beszámoló-
ját és közhasznúsági jelentését, valamint szakmai beszámolóját a kiegészítõ mellékletekkel együtt, és az Apertus Köz-
alapítvány részére a felmentvényt megadja.
Szavazás: 5 igen, szavazásnál nincs jelen: Szolek András.

8/2006. (II. 28.) számú határozat

A kuratórium döntött az Apertus Közalapítvány számviteli rendjének ellenõrzését ellátó független könyvvizsgáló kivá-
lasztására irányuló pályázat kiírásáról.
Szavazás: egyhangú (6/6 igen)

9/2006. (II. 28.) számú határozat

A kuratórium az Apertus Kht. társaságnál a felügyelõbizottsági tagoknak megválasztja: dr. Princzinger Pétert (születési
hely és idõ: Budapest 1974. január 25.: anyja neve: Czeglédi Magdolna; lakóhely: 1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 13.),
dr. Falucskai Zoltán (születési hely és idõ: Miskolc, 1978. szeptember 11.; anyja neve: György Irén Jolán; lakóhely:
3754 Szalonna, Kossuth út 36.) és Pelyhe Csabát (születési hely és idõ: Eger, 1950. szeptember 21.; anyja neve: Filep
Margit; lakóhely: 3300 Eger, Kertész út 166–168.) 2010. június 30-ig terjedõ idõszakra.
Szavazás: egyhangú (6/6 igen)
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10/2006. (II. 28.) számú határozat

A kuratórium jóváhagyja az Apertus Közalapítvány munkavállalóinak juttatásairól szóló elnöki utasítást, és egyben fel-
hatalmazza a kuratórium elnökét arra, hogy a jövõben is elnöki utasítás formájában szabályozza az Apertus Közalapít-
vány munkavállalóira, valamint az Apertus Közhasznú Társaság ügyvezetõjére vonatkozó dolgozói juttatásokat.
Szavazás: négy igen, egy ellenszavazat: Szolek András, tartózkodott: Bogdány Zoltán.

11/2006. (V. 11.) számú határozat

A kuratórium az Apertus Közalapítvány és az Apertus Közhasznú Társaság számviteli rendjének ellenõrzését ellátó füg-
getlen könyvvizsgálónak a Steuertip Adó-, Könyvszakértõ és Tanácsadó Kft.-t (székhely: 3300 Eger, Szálloda u. 5.) bíz-
za meg, 2010. június 30-ig terjedõ határozott idõtartamra.
A kuratórium felhatalmazza a kuratórium elnökét a könyvvizsgálói megbízási szerzõdés megkötésére.
Szavazás: egyhangú (4/4 igen)

12/2006. (V. 11.) számú határozat

A kuratórium elfogadja a közalapítvány beterjesztett 2006. évi közbeszerzési tervét. A kuratórium a közbeszerzési terv
módosításairól minden változtatás alkalmával tájékoztatást kér a kuratórium elnökétõl.
Szavazás: négy igen, tartózkodott: Bogdány Zoltán.

13/2006. (V. 11.) számú határozat

A kuratórium elfogadja az Apertus Közalapítvány 2006. évi mûködési költségvetési tervét 1 564 767 905 Ft, azaz
egymilliárd-ötszázhatvannégymillió-hétszázhatvanhétezer-kilencszázöt forint fõösszeggel.
A kuratórium felhatalmazza a kuratórium elnökét, hogy az Apertus Közalapítvány és az Apertus Közhasznú Társaság
között 2005. április 1. napján kötött közhasznú szerzõdés alapján szerzõdést kössön az Apertus Közhasznú Társasággal
2006. május 1. és december 31. napja közötti idõszakra, a közalapítvány 2006. évi költségvetési tervének „B” költségve-
tési fejezete alapján.
Szavazás: egyhangú (5/5 igen)

14/2006. (V. 11.) számú határozat

A kuratórium elfogadja az Apertus Távoktatás-fejlesztési Módszertan Központ Tanácsadó és Szolgáltató Közhasznú
Társaság (székhely: 1088 Budapest, Múzeum utca 17.; cégjegyzékszám: 01-14-000537) könyvvizsgáló által auditált
2005. évi közhasznúsági jelentését, egyszerûsített éves beszámolóját és mérlegét, a kiegészítõ mellékletekkel együtt.
Szavazás: egyhangú igen (5/5 igen)

15/2006. (V. 11.) számú határozat

A kuratórium tudomásul veszi az Apertus Közalapítvány Felügyelõ Bizottságának elfogadott ügyrendjét és tudomásul
veszi az Apertus Közalapítvány Felügyelõ Bizottságának 2005. évi tevékenységérõl szóló beszámolóját.
Szavazás: egyhangú (5/5 igen)

16/2006. (V. 11.) számú határozat

A kuratórium tudomásul veszi az OMAI és Apertus Közalapítvány közötti „A szakközép- és szakiskolai gyakorlati kép-
zést támogató virtuális modellrendszer kidolgozása” címû, FKA-Könyvtár-17/2004 számú OSZT szerzõdés módosítá-
sáról szóló tájékoztatót.
Szavazás: egyhangú (5/5 igen)
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17/2006. (V. 11.) számú határozat

A kuratórium tudomásul veszi az „Intézményhálózat kialakítása a hátrányos helyzetû felnõttek digitális oktatásának és
szakmai képzésének támogatására és foglalkoztatásuk elõsegítésére” címû, HEFOP/2005/3.5.2. számú központi prog-
ram elindításáról szóló tájékoztatót.
Szavazás: egyhangú (5/5 igen)

Szabó Péter s. k.,
a kuratórium elnöke

Pályázati felhívás felsõoktatási intézmények vezetõi és oktatói állásaira

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI FÕISKOLAI KAR
pályázatot hirdet a
Pszichopedagógiai Tanszékre
tanszékvezetõi tisztség betöltésére

A megbízandó tanszékvezetõ feladata: a tanszék oktató- és kutatómunkájának irányítása, szervezése és ellenõrzése, az
oktató-nevelõ foglalkozások módszereinek kialakítása és fejlesztése, a képzési programok elõkészítése, a tudományos
diákköri munka szakmai segítése, a tanszék szaktanácsadói tevékenységének irányítása, a megfelelõ tanszéki utánpót-
lásról és a gyakorlatok szervezésérõl való gondoskodás, továbbá a tanszék által mûvelt és oktatott tárgyak oktatásának és
mûvelésének irányítása.
Pályázatot nyújthatnak be a karral közalkalmazotti jogviszonyban álló fõiskolai tanárok vagy docensek.
A megbízás 2006. július 1-jétõl legfeljebb 5 évre szól.

A pályázat feltételei:
– gyógypedagógiai tanári szakvégzettség,
– tudományos fokozat (kandidátusi vagy PhD),
– legalább 10 éves, a gyógypedagógus-képzésben eltöltött oktatói és vezetõi gyakorlat,
– rendszeres publikációs tevékenységben megmutatkozó oktatói és kutatói eredmények,
– középfokú C típusú állami nyelvvizsga.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– szakmai önéletrajzot,
– a pályázó vezetõi programját,
– publikációs jegyzéket,
– végzettséget, tudományos fokozatot igazoló okiratok másolatát,
– nyelvvizsga-bizonyítvány másolatát,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagába az erre jogosult bizottságok és testületek betekint-
hetnek.

A pályázat benyújtása: a pályázatot a közzétételtõl számított 30 napon belül kell benyújtania az ELTE Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar fõigazgatója (1097 Budapest, Ecseri út 3.) részére.

A pályázat elbírálása a benyújtás határidejétõl számított 60 napon belül történik.

határozatlan idejû teljes munkaidõs
fõiskolai docensi állásra

A kinevezendõ fõiskolai docens feladata: az Ismeretek a szociálpolitika és szociális munka körébõl, az Önismeretfej-
lesztõ technikák, a Tánc- és mozgásterápia, valamint Pszichodramatikus elemek alkalmazása címû tárgyak oktatása a
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képzés minden tagozatán, kutatási feladatok ellátása. A társadalmi integráció lehetõségei a beilleszkedési zavarokkal
küzdõ fiatalok és felnõttek esetében témakörben.

A pályázat benyújtásának feltételei:
– szakirányú egyetemi végzettség,
– tudományos fokozat (kandidátusi vagy Phd),
– legalább 8 éves szakmai, felsõoktatási gyakorlat,
– idegen nyelven való elõadó- és vitakészség,
– kiterjedt hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatrendszer és szakmai közéleti részvétel,
– publikációs tevékenység.

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratmásolatot,
– nyelvvizsga-bizonyítvány másolatát,
– tudományos munkák jegyzékét,
– minden olyan dokumentumot, amely a pályázó saját megítélése szerint a pályázat elbírálásánál figyelembe veendõ le-
het,
– írásos nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagába a bíráló grémiumok tagjai betekinthetnek,
– külsõ pályázók esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pályázat beadási határideje: az Oktatási Közlönyben való megjelenéstõl számított 30 napon belül.
A pályázat benyújtásának helye: ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar Fõigazgatói Titkársága (1097
Budapest, Ecseri út 3.)
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtás határidejétõl számított 30 nap.

Dr. Klinghammer István s. k.,
rektor

SEMMELWEIS EGYETEM
Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika
pályázatot hirdet
fül-orr-gégészeti mûtétek aneszteziológiai ellátására
egy fõ tanársegéd állásra

Általános pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– általános orvosi diploma,
–aneszteziológiai szakvizsga,
– fül-orr-gégészeti szakorvosi végzettség elõny, de igény esetén a szakképzés biztosítható.

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 letölthetõ a www.old.sote.hu/human címû honlapról).

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

2350 OKTATÁSI KÖZLÖNY 20. szám



SEMMELWEIS EGYETEM
rektora pályázatot hirdet a
GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR
Szerves Vegytani Intézet
egy egyetemi tanársegédi állás betöltésére

Feladata: részvétel az intézet oktató-nevelõ és tudományos munkájában.

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– gyógyszerész, vegyészmérnök vagy vegyészdiploma,
– legalább PhD abszolutórium,
– idegen nyelv ismerete.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– nyelvvizsga-bizonyítványt,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát az eljárásban résztvevõk megismerhetik,
– személyi adatlapot.

A pályázatot az Oktatási Közlönyben történõ megjelenést követõ 30 napon belül az Egyetem Humánpolitikai (Önálló)
Osztályára kell benyújtani (tel.: 266-0448).
A pályázathoz szükséges nyomtatványok a Humánpolitikai (Önálló) Osztályon beszerezhetõk, illetve a
www.old.sote.hu/human honlapról letölthetõk.

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR
pályázatot hirdet a
III. sz. Belgyógyászati Klinika
Reumatológiai és fizioterápiás Tanszéki Csoport
II. sz. Kihelyezett Részleg (ORFI bázisán)
egy egyetemi adjunktusi állásra

Feladata: részvétel a reumatológia graduális egyetemi oktatásában, részvétel a SE doktori iskolájában folyó PhD-kép-
zésben.

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet,
– reumatológiai szakvizsga,
– PhD-fokozat,
– jártasság az autóiummun betegségek és a korai arthritis klinikai ellátásában,
– molekuláris biológiai laboratóriumi kutatómunka,
– egyetemi oktatói gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok (helyben) hitelesített másolatát,
– nyelvvizsga-bizonyítványt,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– „kérdõív az egyetemi adjunktusi kinevezés elbírálásának szempontjaihoz” nyomtatványt,
– publikációs listát – az egyetem Központi Könyvtára által ellenjegyezve,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát az eljárásban résztvevõk megismerhetik,
– személyi adatlapot.
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A pályázatot az Oktatási Közlönyben történõ megjelenést követõ 30 napon belül az egyetem Humánpolitikai (Önálló)
Osztályára kell benyújtani (tel.: 266-0448).
A pályázathoz szükséges nyomtatványok a Humánpolitikai (Önálló) Osztályon beszerezhetõk, illetve a
www.old.sote.hu/human honlapról letölthetõk.

Berényi Zsuzsa s. k.,

Pályázati felhívás
nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetõi állásaira

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 leg-

alább 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
vp: vezetõi pótlék
ls: letelepedési segély
szl: szolgálati lakás
szsz: szolgálati szoba
szf: szolgálati férõhely
if: illetményföld
szgy: szakmai gyakorlat
vpr: vezetõi program
v: végzettség
vgy: vezetõi gyakorlat
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.

Óvodavezetõ

Általános Mûvelõdési
Központ
3971 Tiszakarád,
Ifjúság u. 14.

ÁMK Napközi Ottho-
nos Óvoda
3971 Tiszakarád,
Ifjúság u. 12.

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v., legalább
öt év szgy.

ÁEI: 2006. szept. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: a megjelenéstõl számított
60. napot követõ igazgatótanácsi
ülés
Juttatás: vp., tp.
A pályázathoz csatolni kell: fel-
sõfokú iskolai végzettséget iga-
zoló okirat közjegyzõ által
hitelesített másolatát is

Iskolaigazgató

Pusztaszentlászló Köz-
ség Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
8896 Pusztaszentlászló,
Kossuth L. u. 87.
Tel.: (92) 569-024

Általános Iskola és
Óvoda
8896 Pusztaszentlászló,
Kossuth u. 112.

Szakirányú felsõfokú
iskolai v., legalább
öt év szgy.

ÁEI: 2006. aug. 31.
A megbízás 2011. aug. 11-ig
öt évre szól.
szl. nincs
Pc: Pusztaszentlászló község
polgármestere

Egyéb vezetõ

Intézetirányító és Fenn-
tartó Önkormányzati
Társulás
2144 Kerepes,
Vasút út 42.

Nevelési Tanácsadó és
Logopédiai Intézet
Az intézmény feladata:
kistérségi nevelési ta-
nácsadás és logopédiai
ellátás

Pszichológus vagy
gyermekpszichiáter
szakképesítés, vagy
gyógypedagógusi és
egyetemi v., szakvizs-
ga, a szakképesítésnek
megfelelõ munkakör-
ben szerzett 10 év gya-
korlat, 10 év
intézményvezetõi gya-
korlat térségi, megyei
vagy országos intéz-
ményben

ÁEI: 2007. jan. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: a pályázat benyújtási ha-
táridejét követõ elsõ társulási ta-
nácsi ülés
Juttatás: magasabb vp. 300%
A pályázathoz csatolni kell: pub-
likációk jegyzékét, nyilatkozatot
arról, hogy a pályázati anyagot
az eljárásban résztvevõk megis-
merhetik
A pályázatot egy példányban
kell benyújtani
Pc., f: Bók Károly társulási ta-
nács elnöke
Tel.: (28) 561-059
Fax: (28) 561-060
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Pályázati felhívás
pedagógus-álláshelyek 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 leg-

alább 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 program
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat
b: erkölcsi bizonyítvány
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz

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

1. 2. 3. 4.

Óvodapedagógus

Oktatási és Kulturális
Központ
2821 Gyermely,
Iskola u. 10–12.

Óvónõ Fõiskolai v. ÁEI: 2006. szept. 1.
A megbízás határozott idõre
szól
Juttatás: étkh., közlekedésikölt-
ség-térítés
Pc: iskola igazgatója
Tel.: (34) 570-010
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Egyesített Óvoda, Álta-
lános Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény Óvodája
9141 Ikrény,
Széchenyi u. 16.
Tel.: (96) 457-055
Fax: (96) 542-127
e-mail: postamester@ik-
renyovi.t-online.hu

Óvodapedagógus Fõiskolai v. ÁEI: 2006. szept. 1.
A megbízás három év határo-
zott idõre szól
Juttatás: étkh.
Pc: Farkasné Kovács Andrea
tagintézmény-vezetõ

Móricz Zsigmond Álta-
lános Iskola és Napközi
Otthonos Óvoda
2016 Leányfalu,
Móricz Zs. u. 9–13.

Óvónõ A megbízás határozott idõre
szól.
f: Tel.: (70) 771-3478, (26)
383-195

Tündérkert Óvoda
2220 Vecsés,
Halmy József tér 1/a
Tel./fax: (29) 350-514,
e-mail: tunderkert@mo-
nornet.hu

2 fõ óvodapedagógus Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v.

ÁEI: 2006. szept. 1.
Pc: Szabó Etelka intézményve-
zetõ

Pedagógusállások

Battonya Városi Önkor-
mányzat Mikes Kele-
men Gimnázium,
Szakiskola és Kollégium
5830 Battonya,
Fõ u. 72.

Történelem szakos kö-
zépiskolai tanár (rész-
munkaidõs)

Egyetemi v., elõny:
ének szak

ÁEI: azonnal
Pc: Molnár Mihályné igazgató
f: igazgató, igazgató-helyettes
Tel.: (68) 456-040

Budapest Kõbányai Ön-
kormányzat Janikovsz-
ky Éva Általános Iskola
(magyar–angol két taní-
tási nyelvû általános is-
kola)
1105 Budapest,
Bánya u. 32.

Angol–rajz szakos tanár Fõiskolai v. f: iskola igazgatója
Tel.: 262-0087

Fodor József Szakkép-
zõ Iskola és Gimnázium
1214 Budapest,
Tejút u. 12.

Angol–magyar szakos
tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2006. aug. 28.

angol–bármely szakos
tanár

egyetemi vagy fõiskolai
v.

matematika–informatika
szakos tanár

egyetemi v.

matematika–fizika
szakos tanár

egyetemi v.
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Szügyi Dániel Refor-
mátus Általános Iskola
5510 Dévaványa,
Vörösmarty út 2.
Tel./fax: (66) 483-342
e-mail: szugyiref@free-
mail.hu

Magyar–történelem,
magyar–informatika
szakos tanár

Alkalmazás feltételei:
– egyházi kötõdés,
– lelkészi ajánlás,
– református vallás,
– példás magánélet

Juttatás: étkh
Pc.: dr. Csatáriné Tóth Éva igaz-
gató

Apáczai Csere János
Szakközépiskola
7200 Dombóvár,
Arany János tér 21.

2 fõ matematika–bár-
mely szakos tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2006. aug. 16.
A megbízás 2007. jún. 30-ig
határozott idõre szól
f: iskola igazgatója

Levendula Alapfokú
Mûvészeti Iskola
7020 Dunaföldvár,
Templom u. 36–38.
Tel.: (75) 541-314
Tel./fax: (75) 541-315

Iparmûvészet–kézmû-
vesség,
táncmûvészet–társas-
tánc, néptánc tanár

ÁEI: 2006. aug. 23.
Szf. nincs
Jelentkezés levélben

Gróf Batthyány Lajos
Alapítványi Szakközép-
iskola és Szakiskola
3000 Hatvan,
Tanács út 9.
Tel.: (37) 540-186
Fax: (37) 540-187

Informatika tanár Egyetemi v. ÁEI: 2006. szept. 1.
Pc: Szombati Lajos igazgató
Jelentkezés szóban vagy írásban

Bocskai István
Általános Iskola
4220 Hajdúböszörmény,
Bocskai tér 11.
Tel./fax: (52) 561-429

Matematika–fizika sza-
kos tanár

magyar–angol szakos
tanár

biológia–földrajz sza-
kos tanár

Egyetemi vagy fõisko-
lai v.

ÁEI: 2006. aug. 21.
f: Kiss Antal igazgató
Tel.: (52) 229-164

Zádor Úti Általános
Iskola
5300 Karcag,
Zádor u. 3.

Fizika–matematika sza-
kos tanár

német szakos tanár

Fõiskolai v. ÁEI: 2006. aug. 24.

Könyves Kálmán
Általános Iskola
2173 Kartal,
Baross u. 115.
Tel.: (28) 437-309,
(70) 382-8784

Angol–bármely szakos
tanár

ÁEI: azonnal
Juttatás: étkh
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Erkel Ferenc
Alapfokú Mûvészetok-
tatási Intézmény
7300 Komló,
48-as tér 7.

Gitár szakos tanár félál-
lásban

zongora szakos tanár
félállásban, határozott
idõre

Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: azonnal
Juttatás: étkh., utazási hozzájá-
rulás
Pc: Altorjai József igazgató
Tel.: (72) 482-183
Fax: (72) 581-257

Móricz Zsigmond Álta-
lános Iskola és Napközi
Otthonos Óvoda
2016 Leányfalu,
Móricz Zs. u. 9–13.

angoltanár A megbízás határozott idõre szól
f: Tel.: (70) 771-3478, (26)
383-195

Békés Megyei Hunyadi
János Középiskola,
Alapfokú Mûvészetok-
tatási Intézmény és
Kollégium
5800 Mezõkovácsháza,
Sármezey Endre u. 63.
Pf. 48

Informatika–bármely
szakos tanár
magyar–történelem sza-
kos tanár
földrajz–matematika
szakos tanár
2 fõ angol–bármely sza-
kos tanár

Egyetemi v. vagy fõis-
kolai nyelvtanári diplo-
ma

ÁEI: 2006. szept. 1.
f: az iskola címén vagy telefo-
non
Tel.: (68) 550-170
Fax: (68) 550-179

Kossuth Lajos
Általános Iskola
2750 Nagykõrös,
Kinizsi u. 4.

Informatika szakos ta-
nár

Fõiskolai v. ÁEI: 2006. szept. 1.
f: Deák Gábor igazgató
Tel.: (53) 356-430

Általános és Zeneiskola
2721 Pilis,
Kossuth L. u. 30.
Tel.: (29) 498-123
Fax: (29) 499-066

Zongora óraadó tanár Zenemûvészeti fõisko-
lai v.

ÁEI: 2006. szept. 1.
Jelentkezés: személyesen vagy
telefonon Solymosi Sebestyén
tagozatvezetõnél

Kossuth Lajos
Általános Iskola
3770 Sajószentpéter,
Kossuth u. 195.
Tel./fax: (48) 521-088

Angol–számítástechni-
ka vagy angol–testne-
velés szakos tanár

Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: 2006. aug. 29.
Juttatás: étkh.
Pc.: dr. Guláné Bacsó Krisztina
igazgató

Tinódi Sebestyén Gim-
názium és Idegenfor-
galmi, Vendéglátói
Szakközépiskola
9600 Sárvár,
Móricz Zs. u. 2.
Tel.: (95) 321-245

Angol–német szakos ta-
nár (határozott idõre)

Egyetemi v. ÁEI: 2006. szept. 1.
Pc: igazgató

Bernáth Aurél
Általános Mûvelõdési
Központ
8733 Somogysámson,
Fõ u. 116.

Matematika–bármely
szakos tanár

Szakirányú fõiskolai v.,
elõny: informatika, ké-
mia szak

ÁEI: 2006. szept. 1.
Pbhi: folyamatos
Juttatás: utazásiköltség-térítés,
tp.
f: Tel.: (85) 420-190
(30) 214-9940
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Bocskai István Gimná-
zium és Közgazdasági
Szakközépiskola, Kör-
zeti Nevelési Tanács-
adó, Szak- és Szakmai
Szolgáltató
3900 Szerencs,
Ondi út 1.

Angol szakos tanár ÁEI: 2006. aug. 25.

Liget Úti Általános
Iskola és Elõkészítõ
Szakiskola
5000 Szolnok,
Liget út 10.

Gyógypedagógus (tanu-
lásban akadályozott),
technika szakos
(fiú–lány) tanár

Jelentkezés az iskola igazgatójá-
nál
Tel./fax: (56) 421-103

Egyéb állások

Fõvárosi 1. Sz. Tanulási
Képességet Vizsgáló
Szakértõi és Rehabilitá-
ciós Bizottság és
Gyógypedagógiai Szol-
gáltató Központ
1116 Budapest,
Rátz László u. 73–75.
Tel.: 208-2295

Pszichológus–gyógype-
dagógus

Egyetemi v., gyógype-
dagógiai tanári + pszi-
chológusi szakképesítés

ÁEI: 2006. szept. 1.
Juttatás: különleges szakértelmet
igénylõ munka utáni pótlék,
étkh.

Kossuth Lajos Ma-
gyar–Angol Két Tanítási
Nyelvû Általános Iskola
1221 Budapest,
Kossuth Lajos u. 22.
Tel.: 229-2418

Gyakorlattal rendelkezõ
fõállású könyvtáros

Számítógép-kezelõi is-
meretek

ÁEI: 2006. szept. 1.
Juttatás: étkezési utalvány, szak-
könyv, ruhapénz

Hevesi Kistérség Több-
célú Társulása Nevelési
Tanácsadó
3360 Heves,
Arany János út 36/b
Tel.: (36) 545-114

Pszichológus,
logopédus

Egyetemi, fõiskolai v.,
öt év szgy.

ÁEI: 2006. szept. 1.
A megbízás határozatlan idõre
szól
Juttatás: különleges szakértelmet
igénylõ tevékenység szerinti
pótlék
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Zárás után érkezett pályázati felhívások

Pályázati felhívás felsõoktatási intézmények vezetõi és egyéb állásaira

A DEBRECENI EGYETEM
rektora pályázatot hirdet
ügyvivõ-szakértõi közalkalmazotti munkakörben
fõtitkári megbízás elnyerésére

A megbízás 2006. november 1-jétõl 2011. október 31-ig szól.
A fõtitkár feladata:
– ellátja a hatályos jogszabályokban és az egyetem szabályzataiban a hatáskörébe utalt feladatokat,
– irányítja az egyetem központi igazgatási szervezetét,
– szakmai felügyeletet gyakorol az egyetem igazgatási tevékenysége felett.

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– egyetemi végzettség,
– igazgatási területen végzett tevékenység,
– vezetõi gyakorlat,
– középfokú „C” típusú nyelvvizsga,
– alkalmasnak kell lennie azoknak a feladatoknak az ellátására, amelyeket a hatályos jogszabályok a fõtitkár számára
meghatároznak.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– felsõoktatási intézményi gyakorlat,
– tudományos fokozat.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– iskolai végzettségét, szakképzettségét, tudományos fokozatát, idegennyelv-ismeretét,
– eddigi szakmai vezetõi tevékenységét,
– a fõtitkári megbízás betöltésére vonatkozó részletes vezetõi programját.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget, szakmai végzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást igazoló okirat hiteles másolatát
(belsõ pályázó esetén a hitelesítést a Humánpolitikai Osztály vezetõje is elvégezheti),
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és az egyetem
Szervezeti és Mûködési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok, testületek és személyek megismerjék,
– továbbá minden olyan iratot, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart.

A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben történõ megjelenést követõ 30. nap.
A pályázatot két példányban dr. Nagy Jánosnak, a Debreceni Egyetem rektorának kell benyújtani (4032 Debrecen, Egye-
tem tér 1.).
A pályázatról bõvebb felvilágosítást az egyetem rektora ad [tel.: 06 (52) 412-060].
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Debreceni Egyetem fõtitkári megbízására”.

Prof. dr. Nagy János s. k.,
rektor
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SZENT ISTVÁN EGYETEM
YBL MIKLÓS MÛSZAKI FÕISKOLAI KAR
pályázatot hirdet
Közmû- és Mélyépítési Tanszékére
docensi munkakör betöltésére

A pályázó feladata:
– közlekedésépítés tantárgy oktatása, közlekedési pályák számítógépes tervezése az azzal kapcsolatos anyagismeret ok-
tatása,
– közlekedésépítéshez tartozó forgalomtechnika oktatása,
– közlekedési pályák üzemeltetése, a közlekedési infrastruktúrával kapcsolatos általános ismeretek ismertetése,
– az elõadások megtartása, gyakorlatok vezetése, ahol fõként a tervezésirányítás, tanulmányterv, engedélyezési terv és
építési terv szinten.

A pályázat feltétele:
– feleljen meg a docensi munkakör betöltésére a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben és az egyetem ok-
tatói követelményrendszerében elõírtaknak,
– oktatott tantárgyaknak megfelelõ szakirányú egyetemi végzettség és szakmérnöki képzettség (geotechnika vagy közle-
kedésépítõ és -üzemeltetõ szakirányban),
– követelmény 5 éves építési, tervezési gyakorlat,
– legalább egy világnyelvbõl „C” típusú, középfokú állami nyelvvizsga,
– elõnyt jelent a felsõoktatási gyakorlat.

adjunktusi munkakör betöltésére

A pályázó feladata:
– vízgazdálkodás (ivóvízellátás, csatornázás és szennyvíztisztítás), tantárgyak oktatása és gyakorlatok tartása,
–részvétel oktatói anyagok és segédletek kidolgozásában (elõadások, gyakorlati és laboratóriumi anyagok készítése),
– hallgatók tanulmányi versenyre való felkészítésének segítése,
– a tanszék kutatásfejlesztési tevékenységében való részvétel,
– a hallgatók konzultálása és vizsgáztatása,
– részvétel az egyetemi, kari közéletben,
– önálló kutatómunka végzése, felkészülés a doktori képzésre.

A pályázat feltételei:
– feleljen meg a fõiskolai adjunktusi munkakör betöltésére a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben és az
egyetemi oktatói követelményrendszerében elõírtaknak,
– az oktatott tantárgyaknak megfelelõ szakirányú építõmérnöki végzettséggel, többéves felsõoktatási gyakorlattal, leg-
alább 1 világnyelvbõl „C” típusú középfokú állami – vagy azzal egyenértékû – nyelvvizsgával rendelkezzen,
– elõnyt jelentenek a saját kutatási eredményeket dokumentáló hazai és külföldi publikációk a szennyvíztisztítás, vala-
mint annak méréstechnikai és modellezési témakörében, valamint a külföldi oktatási oktatói gyakorlat.

Építõanyag és Minõségirányítási Tanszékére
fõiskolai docensi munkakör betöltésére

A kinevezendõ fõiskolai docens feladata:
– a tanszék által oktatott tantárgyak elõadásainak, laboratóriumi gyakorlatának tartása,
– részvétel a tananyagok kialakításában, fejlesztésében, tantárgyi programok kidolgozásában,
– a hallgatók egyéni tantárgyi és diplomamunka konzultálási feladatainak végzése,
– a hallgatói gyakorlatokkal kapcsolatos teendõk ellátása,
– szakterületéhez kapcsolódó folyamatos és magas színvonalú kutatás, a kutatási eredmények publikálása,
– aktív részvétel a tanszék munkájában és a kari közéletben.
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Pályázati feltételek:
– álljon a karral közalkalmazotti jogviszonyban és feleljen meg a felsõoktatási törvényben és az egyetemi szabályzatok-
ban elõírt fõiskolai docensi követelményeknek,
– rendelkezzen legalább ötéves oktatási gyakorlattal, PhD-fokozattal,
– legalább 1 világnyelvbõl „C” típusú középfokú állami – vagy azzal egyenértékû – nyelvvizsgával rendelkezzen.

Mechanika és Tartószerkezetek Tanszékére
fõiskolai docensi munkakör betöltésére

A pályázó feladata:
– a tanszék által gondozott tantárgyak oktatása, elõadások, szemináriumok tartása,
– tankönyvek, jegyzetek, oktatói segédanyagok készítése,
– hallgatói tanulmányi versenyek, pályázatok segítése és szervezése, TDK-dolgozatok konzultációja,
– részvétel a kutatás-fejlesztési tevékenységben, kutatási eredmények publikálása,
– a tanszék munkájában való aktív részvétel.

A pályázati feltételek:
– álljon a karral közalkalmazotti jogviszonyban,
– feleljen meg a fõiskolai docensi munkakör betöltési követelményeinek,
– legalább kétéves felsõoktatási gyakorlattal rendelkezzen,
– rendelkezzen a felsõoktatási törvényben elõírt PhD-fokozattal,
– legalább 1 világnyelvbõl „C” típusú középfokú állami – vagy azzal egyenértékû – nyelvvizsgával rendelkezzen.

fõiskolai tanársegédi munkakör betöltésére

A pályázó feladata:
– a tanszék által gondozott tantárgyak oktatása,
– oktatási anyagok kidolgozása,
– hallgatói tanulmányi versenyek, pályázatok segítése és szervezése,
– tanszéki számítástechnika fejlesztésében való részvétel,
– részvétel a kutatás-fejlesztési tevékenységben,
– a tanszék munkájában való aktív részvétel.

A pályázati feltételek:
– feleljen meg a fõiskolai tanársegédi munkakör betöltésére a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben és az
egyetem oktatói követelményrendszerében elõírtaknak,
– legalább kétéves felsõoktatási gyakorlattal rendelkezzen,
– rendelkezzen számítógépes statikai tervezési gyakorlattal,
– folyamatban lévõ doktori cselekmény,
– legalább 1 világnyelvbõl „C” típusú középfokú állami – vagy azzal egyenértékû – nyelvvizsgával rendelkezzen.

A pályázatoknak tartalmaznia kell:
– a pályázó jelenlegi munkahelyét és beosztását,
– a pályázó eddigi szakmai munkájának részletes leírását,
– szakmai oktatói, tudományos munkáját és annak eredményeit,
– jelentõsebb külföldi tanulmányait, hazai és nemzetközi tanácskozásokon megtartott elõadásainak jegyzékét, tudomá-
nyos fokozatát, szakmai díjait, idegennyelv-tudását.

A pályázatokhoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot, személyi adatlapot,
– végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okirat hiteles másolatát,
– fontosabb publikációk jegyzékét,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
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– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a jogszabályokban és az intézmény sza-
bályzataiban megjelölt bizottságok és testületek megismerjék.

A pályázattal kapcsolatban információt az illetékes tanszék vezetõje ad.
A pályázatot a SZIE YMMFK fõigazgatójához (1146 Budapest, Thököly út 74.) kell megküldeni, 3 példányban, a meg-
jelenéstõl számított 30 napon belül. A pályázat elbírálása a beadási határidõ lejártát követõ 30 napon belül történik.

Dr. Telekes Gábor s. k.,
fõigazgató

Pályázati felhívás pedagógus álláshelyek betöltésére

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

1. 2. 3. 4.

Bethlen Gábor
Általános Iskola
és Újreál Gimnázium
1115 Budapest,
Bartók Béla út 141.
Tel.: 203-8932,
203-8933
Fax: 371-0628

Földrajz szakos tanár
(részállás)
Német szakos tanár
(részállás)

Egyetemi v. ÁEI: azonnal.

Csepeli
Vendéglátóipari
Szakközépiskola
és Szakiskola
1211 Budapest,
Szent Imre tér 11.

Matematika–informatika
szakos tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2006. szept. 1.
Pc: Kozák György igazgató
Tel.: 276-4676
Fax: 276-7034
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Ismét megrendelhetõ, 2006. évre elõfizethetõ az immár fél évszázados hagyományokra
visszatekintõ Pénzügyi Szemle, amely megújuló, bõvülõ tartalommal, állandó rovatrenddel,
korszerû tipográfiával, igényes borítóval – s ami szintén újdonság – egy kötetben a magyarral,
teljes terjedelemben angol nyelven is a tisztelt Olvasók rendelkezésére áll.

Több állami, pénzügyi szervezet összefogásával, neves szakemberekbõl álló szerkesztõ-
bizottság iránymutatásával, új laptulajdonos gondozásában, szerkesztésében, s változatlanul
a Magyar Hivatalos Közlönykiadó kiadásában negyedévente jelenik meg a Pénzügyi Szemle,
amely közpénzügyi szakfolyóiratként aktuális és hiteles képet ad a pénzügyi rendszer, ezen
belül hangsúlyosan a közszféra (public sector), valamint – a fõbb pénzügyi összefüggések
tükrében – a magyar nemzetgazdaság lényeges vonásairól, a felzárkózási, jövõépítési törek-
vésekrõl, s a kapcsolódó szakmai vitákról. A folyóirat a gyakorlati problémák oldaláról köze-
lítve a tudományos eredmények iránt is nyitott. Ily módon a megújuló Pénzügyi Szemlét ha-
szonnal forgathatják a különbözõ területeken dolgozó gazdasági és pénzügyi szakemberek,
közgazdászok, jogászok, vezetõk, menedzserek mellett a politikai élet szereplõi, az egyetemi
és fõiskolai oktatók, hallgatók és a tudományos kutatók is.

A Pénzügyi Szemle megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén:
1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., postacímén: 1394 Budapest 62, Pf. 357.
Éves elõfizetési díj 2006. évre 19 908 Ft áfával, vagy 80 euró.
Egy szám ára: 5000 Ft áfával, vagy 20 euró.

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

M E G R E N D E L Õ L A P

Megrendeljük 2006. évre a Pénzügyi Szemle címû közpénzügyi szakfolyóiratot.
A megrendelõ (cég) neve: ....................................................................................................
címe (helység, irányítószám, utca, házszám): .....................................................................
bankszámlaszáma: ...............................................................................................................
ügyintézõje és telefonszáma: ...............................................................................................

Keltezés: ……………………………

…………………………………

cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként a

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRÕL SZÓLÓ
1992. ÉVI XXII. TÖRVÉNY MAGYARÁZATA I–II.

címû könyvet.

A Munka Törvénykönyvének kommentárja az 1992-ben született törvény hatályos szövegét és az azokhoz
fûzött jogirodalmi magyarázatokat közli, végigkövetve az elmúlt tizennégy év törvénymódosításait, különös
figyelemmel az Európai Unió munkajogi intézményeinek átvételére és a jogalkalmazói gyakorlatra.

A szerzõk szándéka szerint a kötetet haszonnal forgathatják a jogszabály értelmezését keresõ, a jo-
galkalmazói gyakorlat felõl érdeklõdõ elméleti és gyakorlati szakemberek egyaránt.

A kommentár a gyakorlatban való hasznos alkalmazhatóság érdekében az egyes jogintézmények-
hez összefoglalja a kapcsolódó jogirodalmi munkákat, jogszabályokat, a Legfelsõbb Bíróság Mun-
kajogi Kollégiumának állásfoglalásait.

A kötet szerzõi a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Munkajogi és Társadalom-
biztosítási Jogi Tanszékének munkatársai: dr. Kiss György egyetemi tanár, dr. Berke Gyula egyete-
mi docens, dr. Bankó Zoltán egyetemi adjunktus, valamint dr. Gyulavári Tamás, az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Munkajogi és Szociális Jogi Tanszékének egyete-
mi docense.

A 736 oldal terjedelmû, kétkötetes kiadvány ára 3192 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám
alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRÕL SZÓLÓ
1992. ÉVI XXII. TÖRVÉNY MAGYARÁZATA I–II.

címû, 736 oldal terjedelmû kétkötetes kiadványt.

(ára: 3192 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 belül átutaljuk a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõ-
számára vagy postai úton a fenti címre.

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.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó
ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internet-
címen.

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

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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FELHÍVÁS

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó 2005 december közepén jelentette meg

Szále László: Ha Isten nem volna Egyház és állam másfél évtizede a Magyar Köztársaságban
címû interjúkötetét.

A kiadvány õszinte beszélgetéseket tartalmaz a keserû múltról, vitázó jelenrõl és a beláthatatlan
jövõrõl.

Egy könyv, amely nem tiszteli a tabukat. Jó kérdések – töprengõ válaszok. Egyház és politika –
eredmények és ellentmondások. Taktika és tisztesség. Együtt, vagy egymás ellen.

Egy könyv, amely üzen hívõnek és hitetlennek, vallásosnak és vallástalannak, egyszóval: a gondol-
kodó embernek.

A 328 oldal terjedelmû, B/5 formátumú kötet függelékében 1990-bõl és 1991-bõl két meghatározó
törvény, valamint a Magyarországon bejegyzett több mint másfélszáz egyház és vallásközösség
címlistája található.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu),
illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu)
vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük Ha Isten nem volna Egyház és állam másfél évtizede a Magyar Köztársaság-
ban címû kiadványt (ára: 3780 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 kézhez-
vétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

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.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

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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Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlony-
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó gondozásában 2004. január 1-jétõl jelenik meg a
Közbeszerzések Tanácsának hivatalos lapja, a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

Éves elõfizetési díja 2006. évre: 95 760 Ft, fél évre: 50 400 Ft, negyedévre: 26 460 Ft.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u.
és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275,
e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu). Elõfizetésben megrendelhetõ a kiadó ügyfél-
szolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

címû lapot ................. példányban, és kérem a következõ címre kézbesíteni:

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

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

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

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

Elõfizetési díj egy évre 95 760 Ft
fél évre 50 400 Ft
negyedévre 26 460 Ft

Csekket kérek a befizetéshez

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

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………………

cégszerû aláírás


