
JOGSZABÁLY

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
46/2006. (VI. 19.) FVM

rendelete
a 2006. évi iskolatej program elsõ félévének

szabályozásáról szóló
115/2005. (XII. 15.) FVM rendelet módosításáról

A mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz
és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdé-
seirõl és az ezzel összefüggõ törvénymódosításokról szóló
2003. évi LXXIII. törvény 45. § (2) bekezdésének c) pont-
jában kapott felhatalmazás alapján a következõket rende-
lem el:

1. §

A 2006. évi iskolatej program elsõ félévének szabályo-
zásáról szóló 115/2005. (XII. 15.) FVM rendelet (a továb-
biakban: R.) 4. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) A jóváhagyási kérelmeket az MVH a beérkezéstõl
számított százhúsz napon belül bírálja el.”

2. §

(1) Az R. 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A kérelmezõ az e rendelet 3. számú melléklete sze-
rinti támogatási kérelmét a 2006. január 1. és 2006. már-
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cius 31. közötti idõszakban (a továbbiakban: I. idõszak),
valamint a 2006. április 1. és az intézmény nyári szüneté-
nek hivatalos kezdõ idõpontja közötti idõszakban (a to-
vábbiakban: II. idõszak) kiszállított tejtermékekre vonat-
kozóan, idõszakonként egy alkalommal nyújthatja be leg-
késõbb az adott idõszakot követõ negyedik hónap utolsó
napjáig az MVH-hoz.”

(2) Az R. 7. §-ának (4)–(6) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezések lépnek:

„(4) A támogatási kérelem (1) bekezdésben meghatáro-
zott határidõn túli benyújtása esetén a közösségi rendelet
11. cikk (3) bekezdése szerinti jogkövetkezmények kerül-
nek alkalmazásra.

(5) A támogatási kérelemrõl az MVH a beérkezés napjá-
tól számított négy hónapon belül dönt.

(6) Az e rendeletnek megfelelõ támogatási kérelemnek
az MVH helyt ad, amelyrõl határozatot hoz. A helyt adó
határozatnak tartalmaznia kell az igénybe vehetõ támoga-
tás összegét. A támogatás az MVH határozata alapján az
(5) bekezdés szerinti határidõn belül kerül átutalásra a ké-
relmezõ által – a Regisztrációs rendelet szerinti – ügyfélre-
gisztrációs rendszerben megadott bankszámlaszámra.”

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép
hatályba.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

HATÁROZATOK

A Köztársasági Elnök
124/2006. (VI. 13.) KE

határozata
rektori megbízásokról

Az oktatási miniszternek – a fenntartóval egyetértésben
tett – elõterjesztésére, a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény 100. §-ának a) pontjában foglalt jogkö-
römben

az Eötvös Loránd Tudományegyetemen,
dr. Hudecz Ferenc egyetemi tanárt
2006. augusztus 1-jétõl 2010. július 31-ig terjedõ idõ-

tartamra,

az Evangélikus Hittudományi Egyetemen,
dr. Csepregi Zoltán egyetemi tanárt
2006. augusztus 1-jétõl 2010. július 31-ig terjedõ idõ-

tartamra,

a Miskolci Egyetemen,
dr. Patkó Gyula egyetemi tanárt

2006. július 1-jétõl 2010. június 30-ig terjedõ idõtar-
tamra,

a Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetemen,
Kopek Gábor egyetemi tanárt
2006. augusztus 1-jétõl 2010. július 31-ig terjedõ idõ-

tartamra,

a Nyugat-Magyarországi Egyetemen,
dr. Faragó Sándor egyetemi tanárt – további –
2006. július 1-jétõl 2010. június 30-ig terjedõ idõtar-

tamra,

a Semmelweis Egyetemen,
dr. Tulassay Tivadar egyetemi tanárt – további –
2006. július 1-jétõl 2009. június 30-ig terjedõ idõtar-

tamra és

a Szegedi Tudományegyetemen,
dr. Szabó Gábor egyetemi tanárt – további –
2006. július 1-jétõl 2010. június 30-ig terjedõ idõtar-

tamra

megbízom a rektori feladatok ellátásával.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen dr. Klingham-
mer István egyetemi tanárnak, az Evangélikus Hittudományi
Egyetemen dr. Szabó Lajos egyetemi tanárnak, a Moholy-
Nagy Mûvészeti Egyetemen Droppa Judit egyetemi tanár-
nak és a Miskolci Egyetemen dr. Besenyei Lajos egyetemi ta-
nárnak rektori megbízása lejártával eredményes munkájáért
elismerésemet és köszönetemet fejezem ki.

Budapest, 2006. május 30.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2006. június 8.

Magyar Bálint s. k.,
oktatási miniszter

KEH ügyszám: V-2/2543/2006.

A Köztársasági Elnök
125/2006. (VI. 13.) KE

határozata
rektori megbízásról

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában meg-
állapított jogkörömben, tekintettel a felsõoktatásról szóló
2005. évi CXXXIX. törvény 100. §-ának a) pontjára, az
oktatási miniszter javaslatára az Országos Rabbiképzõ –
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Zsidó Egyetemen dr. Schõner Alfréd egyetemi tanárt
2006. június 1-jétõl 2010. május 31-ig terjedõ idõtartamra
megbízom a rektori feladatok ellátásával.

Budapest, 2006. április 4.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2006. április 10.

Magyar Bálint s. k.,
oktatási miniszter

KEH ügyszám: V-2/1450/2006.

KÖZLEMÉNYEK

OKM-közlemény bizonyítvány-nyomtatványok
érvénytelenítésérõl

Az alábbi elveszett bizonyítvány-nyomtatványokat ezú-
ton érvénytelenítem.

A szakmai vizsgára elõírt A. Tü. 570. r. sz. nyilvántar-
tási számú bizonyítvány-nyomtatványok sorozatjele, illet-
ve sorszáma a következõ:

PTJ 175 984 és PTJ 175 985.

A fenti sorszámú bizonyítvány-nyomtatványokkal álla-
milag elismert szakképesítés nem igazolható.

Oktatási és Kulturális Minisztérium
Jogi és Kodifikációs Fõosztály

Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ
jogerõs határozatai

bejelentett vizsgahelyek létesítésérõl

HATÁROZAT

A GB Resources Oktatási és Tanácsadó Kft. (1028 Bu-
dapest, Fuvola u. 5/A), mint a London Chamber of Com-
merce and Industry Examinations Board, Education Deve-
lopment International Plc (LCCI International Qualifica-
tions Siskin Parkway East, Middlemarch Business Park,
Ceventry CV3 4ST) magyarországi képviselõje, akkredi-
tált vizsgaközpont által bejelentett vizsgahely létesítése
iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkre-
ditáló Testület 2006. május 29-i ülésén a következõ dön-

tést hozta: A kérelmezõ bejelentett vizsgahely létesítése
iránti kérelmét az OKÉV NYAK a következõk szerint
engedélyezi:

Név: Fast English Kft.
Cím: 1137 Budapest, Vígszínház u. 5.

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamato-
san biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akk-
reditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon be-
lül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az
oktatási miniszternél lehet fellebbezni.
Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
Ez a határozat csak az AK-XXV/1/2004. számú határozat-
tal együtt érvényes.

INDOKLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2006. 05. 29-én át-
vett, hiánytalan kérelem alapján 2006. 05. 29-én megálla-
pította, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely – mint
a kérelmezõ bejelentett vizsgahelye – tárgyi és infrastruk-
turális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az
Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.
A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást iga-
zoló, államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a
nyelvvizsga-bizonyítványokról szóló, többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében, az állami-
lag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszeré-
rõl és annak felülvizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról,
valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.)
OM rendelet 7. § (1) bekezdésében, a 12. § (1) bekezdésé-
ben és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az
irányadók.
Az OKÉV Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ ille-
tékessége a 71/1998. Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekez-
désén alapul.
A fellebbezés lehetõségérõl a többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése rendelkezik.

Fazekas Márta s. k.,
OKÉV

Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ
igazgató

Ügyszám: AK-XXV/7/2006.

* * *

A BME Nyelvvizsgaközpont (1111 Budapest, Egry J.
u. 1.), akkreditált vizsgaközpont létesítése iránt benyújtott
kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület
2006. május 29-i ülésén a következõ döntést hozta: A ké-
relmezõ bejelentett vizsgahely létesítése iránti kérelmét az
OKÉV NYAK a következõk szerint engedélyezi.
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Név: Eventus Üzleti Mûvészeti Szakképzõ Iskola Alap-
fokú Mûvészetoktatási Intézmény és Kollégium
Cím: 3300 Eger, Cifrakapu tér 24.

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamato-
san biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akk-
reditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon be-
lül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az
oktatási miniszternél lehet fellebbezni.
Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
Ez a határozat csak az AK-VII/1/2000. számú határozattal
együtt érvényes.

INDOKLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2006. 05. 08-án át-
vett hiánytalan kérelem alapján 2006. 05. 29-én megállapí-
totta, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely – mint a
kérelmezõ bejelentett vizsgahelye – tárgyi és infrastruktu-
rális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akk-
reditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.
A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló
államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelv-
vizsga-bizonyítványokról szóló többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében, az állami-
lag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszeré-
rõl és annak felülvizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról,
valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.)
OM rendelet 7. § (1) bekezdésében, a 12. § (1) bekezdésé-
ben és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az
irányadók.
Az OKÉV Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ ille-
tékessége a 71/1998. Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekez-
désén alapul.
A fellebbezés lehetõségérõl a többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése rendelkezik.

Fazekas Márta s. k.,
OKÉV

Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ
igazgató

Ügyszám: AK-VII/27/2006.

* * *

A ELTE Idegennyelvi Továbbképzõ Központ (1085
Budapest, Rigó u. 16.), akkreditált vizsgaközpont által be-
jelentett vizsgahely létesítése iránt benyújtott kérelem tár-
gyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület 2006. május
22-i ülésén a következõ döntést hozta: A kérelmezõ beje-
lentett vizsgahely létesítése iránti kérelmét az OKÉV
NYAK a következõk szerint engedélyezi:

Név: Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Köz-
pont
Cím: 1126 Budapest, Böszörményi út 21.

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamato-
san biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akk-
reditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon be-
lül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az
oktatási miniszternél lehet fellebbezni.
Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
Ez a határozat csak az AK-I/1/2000. számú határozattal
együtt érvényes.

INDOKLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2006. 04. 24-én át-
vett, hiánytalan kérelem, valamint a helyszíni szemle alap-
ján 2006. 05. 22-én megállapította, hogy a rendelkezõ
részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ bejelentett
vizsgahelye – tárgyi és infrastrukturális feltételei megfe-
lelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyv-
ben foglalt feltételeknek.
A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást iga-
zoló, államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a
nyelvvizsga-bizonyítványokról szóló, többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében, az állami-
lag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszeré-
rõl és annak felülvizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról,
valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.)
OM rendelet 7. § (1) bekezdésében, a 12. § (1) bekezdésé-
ben és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az
irányadók.
Az OKÉV Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ ille-
tékessége a 71/1998. Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekez-
désén alapul.
A fellebbezés lehetõségérõl a többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése rendelkezik.

Fazekas Márta s. k.,
OKÉV

Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ
igazgató

Ügyszám: AK-I/92/2006.

* * *

A KIT Szakmai Nyelvoktatási és Vizsgaközpont (1077
Budapest, Rózsa u. 4–6.), akkreditált vizsgaközpont által
bejelentett vizsgahely létesítése iránt benyújtott kérelem
tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület 2006. má-
jus 22-i ülésén a következõ döntést hozta: A kérelmezõ be-
jelentett vizsgahely létesítése iránti kérelmét az OKÉV
NYAK a következõk szerint engedélyezi:
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Név: Harsányi János Fõiskola
Cím: 1135 Budapest, Szent László u. 59.

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamato-
san biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akk-
reditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon be-
lül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az
oktatási miniszternél lehet fellebbezni.
Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
Ez a határozat csak az AK-XVII/1/2002. számú határozat-
tal együtt érvényes.

INDOKLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2006. 03. 06-án át-
vett, hiánytalan kérelem, valamint a helyszíni szemle alap-
ján 2006. 05. 22-én megállapította, hogy a rendelkezõ
részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ bejelentett
vizsgahelye – tárgyi és infrastrukturális feltételei megfe-
lelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyv-
ben foglalt feltételeknek.
A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást iga-
zoló, államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a
nyelvvizsga-bizonyítványokról szóló, többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében, az állami-
lag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszeré-
rõl és annak felülvizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról,
valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.)
OM rendelet 7. § (1) bekezdésében, a 12. § (1) bekezdésé-
ben és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az
irányadók.
Az OKÉV Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ ille-
tékessége a 71/1998. Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekez-
désén alapul.
A fellebbezés lehetõségérõl a többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése rendelkezik.

Fazekas Márta s. k.,
OKÉV

Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ
igazgató

Ügyszám: AK-XVII/13/2006.

* * *

A KJT Nyelvvizsgaközpont (8000 Székesfehérvár, Kos-
suth u. 14.) akkreditált vizsgaközpont által bejelentett
vizsgahely létesítése iránt benyújtott kérelem tárgyában a
Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület 2006. május 15-i ülé-
sén a következõ döntést hozta: A kérelmezõ bejelentett
vizsgahely létesítése iránti kérelmét az OKÉV NYAK a
következõk szerint engedélyezi:
Név: Farbe Nyelviskola
Cím: 8200 Veszprém, Sorház u. 1/c

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamato-
san biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akk-
reditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon be-
lül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az
oktatási miniszternél lehet fellebbezni.
Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
Ez a határozat csak az AK-XXII/1/2003. számú határozat-
tal együtt érvényes.

INDOKLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2006. 04. 10-én át-
vett, hiánytalan kérelem, valamint a helyszíni szemle alap-
ján 2006. 05. 15-én megállapította, hogy a rendelkezõ
részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ bejelentett
vizsgahelye – tárgyi és infrastrukturális feltételei megfe-
lelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyv-
ben foglalt feltételeknek.
A határozat rendelkezéseire a többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében, a 30/1999.
(VII. 21.) OM rendelet 7. § (1) bekezdésében, a 12. §
(1) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyv 1.8.2.
pontjában foglaltak az irányadók.
Az OKÉV Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ ille-
tékessége a 71/1998. Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekez-
désén alapul.
A fellebbezés lehetõségérõl a többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése rendelkezik.

Fazekas Márta s. k.,
OKÉV

Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ
igazgató

Ügyszám: AK-XXII/6/2006.

* * *

A PANNON Nyelvvizsgaközpont (Veszprémi Egyetem
Nyelvvizsga Iroda, 8200 Veszprém, Egyetem u. 1.) akkre-
ditált vizsgaközpont által bejelentett vizsgahely létesítése
iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkre-
ditáló Testület 2006. május 15-i ülésén a következõ dön-
tést hozta: A kérelmezõ bejelentett vizsgahely létesítése
iránti kérelmét az OKÉV NYAK a következõk szerint en-
gedélyezi:

Név: Supreme Nyelviskola Bt.
Cím: 9021 Gyõr, Szent István u. 19–25.

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamato-
san biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akk-
reditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.
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A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon be-
lül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az
oktatási miniszternél lehet fellebbezni.
Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
Ez a határozat csak az AK-XIX/1/2002. számú határozat-
tal együtt érvényes.

INDOKLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2006. 04. 24-én át-
vett, hiánytalan kérelem alapján 2006. 05. 15-én megálla-
pította, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely – mint
a kérelmezõ bejelentett vizsgahelye – tárgyi és infrastruk-
turális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az
Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.
A határozat rendelkezéseire a többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében, a 30/1999.
(VII. 21.) OM rendelet 7. § (1) bekezdésében, a 12. §
(1) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyv 1.8.2.
pontjában foglaltak az irányadók.
Az OKÉV Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ ille-
tékessége a 71/1998. Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekez-
désén alapul.
A fellebbezés lehetõségérõl a többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése és az Akkredi-
tációs Kézikönyv 1.8.3. pontja rendelkezik.

Fazekas Márta s. k.,
OKÉV

Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ
igazgató

Ügyszám: AK-XIX/21/2006.

* * *

A Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat (1088 Buda-
pest, Bródy Sándor u. 16.) mint a Witerbildungs-Testsys-
teme GmbH (D–60386 Frankfurt am Main, Wächtersba-
cher Str. 83.) magyarországi képviselõje, akkreditált vizs-
gaközpont által bejelentett vizsgahely létesítése iránt be-
nyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló
Testület 2006. május 22-i ülésén a következõ döntést hoz-
ta: A kérelmezõ bejelentett vizsgahely létesítése iránti ké-
relmét az OKÉV NYAK a következõk szerint engedé-
lyezi:

Név: Eötvös József Fõiskola
Cím: 6500 Baja, Szegedi út 2.

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamato-
san biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akk-
reditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon be-
lül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az
oktatási miniszternél lehet fellebbezni.
Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
Ez a határozat csak az AK-V/1/2002. számú határozattal
együtt érvényes.

INDOKLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2006. 04. 24-én át-
vett, hiánytalan kérelem alapján 2006. 05. 22-én megálla-
pította, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely – mint
a kérelmezõ bejelentett vizsgahelye – tárgyi és infrastruk-
turális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az
Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.
A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást iga-
zoló, államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a
nyelvvizsga-bizonyítványokról szóló, többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében, az állami-
lag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszeré-
rõl és annak felülvizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról,
valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.)
OM rendelet 7. § (1) bekezdésében, a 12. § (1) bekezdésé-
ben és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az
irányadók.
Az OKÉV Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ ille-
tékessége a 71/1998. Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekez-
désén alapul.
A fellebbezés lehetõségérõl a többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése rendelkezik.

Fazekas Márta s. k.,
OKÉV

Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ
igazgató

Ügyszám: AK-V/60/2006.

* * *

A Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat (1088 Buda-
pest, Bródy Sándor u. 16.) mint a Witerbildungs-Testsys-
teme GmbH (D–60386 Frankfurt am Main, Wächtersba-
cher Str. 83.) magyarországi képviselõje, akkreditált vizs-
gaközpont által bejelentett vizsgahely létesítése iránt be-
nyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló
Testület 2006. május 15-i ülésén a következõ döntést hoz-
ta: A kérelmezõ bejelentett vizsgahely létesítése iránti ké-
relmét az OKÉV NYAK a következõk szerint engedé-
lyezi:

Név: English Way Kft.
Cím: 5000 Szolnok, Szolnok Ispán krt. 7. VIII/3.

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamato-
san biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akk-
reditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.
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A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon be-
lül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az
oktatási miniszternél lehet fellebbezni.
Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
Ez a határozat csak az AK-V/1/2000. számú határozattal
együtt érvényes.

INDOKLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2006. 03. 20-án át-
vett, hiánytalan kérelem, valamint a helyszíni szemle alap-
ján 2006. 05. 15-én megállapította, hogy a rendelkezõ
részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ bejelentett
vizsgahelye – tárgyi és infrastrukturális feltételei megfe-
lelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyv-
ben foglalt feltételeknek.
A határozat rendelkezéseire a többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében, a 30/1999.
(VII. 21.) OM rendelet 7. § (1) bekezdésében, a 12. §
(1) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyv 1.8.2.
pontjában foglaltak az irányadók.
Az OKÉV Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ ille-
tékessége a 71/1998. Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekez-
désén alapul.
A fellebbezés lehetõségérõl a többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése és az Akkredi-
tációs Kézikönyv 1.8.3. pontja rendelkezik.

Fazekas Márta s. k.,
OKÉV

Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ
igazgató

Ügyszám: AK-V/59/2006.

* * *

A PROFEX Nyelvvizsgaközpont (7624 Pécs, Szigeti út
12.) akkreditált vizsgaközpont által bejelentett vizsga-
hely létesítése iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelv-
vizsgát Akkreditáló Testület 2006. május 29-i ülésén a kö-
vetkezõ döntést hozta: A kérelmezõ bejelentett vizsgahely
létesítése iránti kérelmét az OKÉV NYAK a következõk
szerint engedélyezi:

Név: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Állam-
tudományi Kar Idegennyelvi Lektorátus
Cím: 1088 Budapest, Szentkirályi u. 28.

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamato-
san biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akk-
reditációs Kézkönyvben foglalt feltételeket.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon be-
lül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az
oktatási miniszternél lehet fellebbezni.
Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
Ez a határozat csak az AK-II/2/2000. számú határozattal
együtt érvényes.

INDOKLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2006. 04. 10-én át-
vett, hiánytalan kérelem, valamint a helyszíni szemle alap-
ján 2006. 05. 29-én megállapította, hogy a rendelkezõ
részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ bejelentett
vizsgahelye – tárgyi és infrastruktruális feltételei megfe-
lelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyv-
ben foglalt feltételeknek.
A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást iga-
zoló, államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl szóló,
többször módosított 71/1998. Korm. rendelet 4. § (3) be-
kezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga követel-
ményrendszerérõl és annak felülvizsgálatáról, az akkredi-
tációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló
30/1999. (VII. 21.) OM rendelet 7. § (1) bekezdésében, a
12. § (1) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben
foglaltak az irányadók.
Az OKÉV Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ ille-
tékessége a 71/1998. Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekez-
désén alapul.
A fellebbezés lehetõségérõl a többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése rendelkezik.

Fazekas Márta s. k.,
OKÉV

Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ
igazgató

Ügyszám: AK-II/17/2006.

* * *

A PROFEX Nyelvvizsgaközpont (7624 Pécs, Szigeti
út 12.) akkreditált vizsgaközpont által bejelentett vizsga-
hely létesítése iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelv-
vizsgát Akkreditáló Testület 2006. május 15-i ülésén a kö-
vetkezõ döntést hozta: A kérelmezõ bejelentett vizsgahely
létesítése iránti kérelmét az OKÉV NYAK a következõk
szerint engedélyezi:

Név: Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középis-
kola
Cím: 9021 Gyõr, Szent István út 7.

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamato-
san biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akk-
reditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon be-
lül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az
oktatási miniszternél lehet fellebbezni.
Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
Ez a határozat csak az AK-II/2/2000. számú határozattal
együtt érvényes.
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INDOKLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2006. 05. 08-án át-
vett, hiánytalan kérelem alapján 2006. 05. 15-én megálla-
pította, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely – mint
a kérelmezõ bejelentett vizsgahelye – tárgyi és infrastruk-
turális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az
Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.
A határozat rendelkezéseire a többször módosított
71/1998. Korm. Rendelet 4. § (3) bekezdésében, a
30/1999. (VII. 21.) OM rendelet 7. § (1) bekezdésében, a
12. § (1) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyv
1.8.2. pontjában foglaltak az irányadók.
Az OKÉV Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ ille-
tékessége a 71/1998. Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekez-
désén alapul.
A fellebbezés lehetõségérõl a többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése és az Akkredi-
tációs Kézikönyv 1.8.3. pontja rendelkezik.

Fazekas Márta s. k.,
OKÉV

Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ
igazgató

Ügyszám: AK-II/16/2006.

A Határon Túli Magyar Oktatásért
Apáczai Közalapítvány 2005. évi
auditált közhasznú beszámolója

Mérleg
Ezer Ft-ban

Befektetett eszközök 11 900
Forgóeszközök 775 564
Aktív idõbeli elhatárolások 2 594
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 790 058
Saját tõke 35 170
Kötelezettségek 3 761
Passzív idõbeli elhatárolások 751 127
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 790 058

Eredménykimutatás
Ezer Ft-ban

Összes közhasznú tevékenység bevétele 447 142
Összes bevétel 447 142
Közhasznú tevékenység ráfordításai 446 458
Összes ráfordítás 446 458
Adózás elõtti eredmény –
Tárgyévi eredmény 684

A közhasznúsági jelentés hozzáférhetõ a közalapítvány
irodájában (Budapest V., Báthori u. 10.), valamint a köz-
alapítvány honlapján (www.apalap.hu).
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BURSA HUNGARICA
FELSÕOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

2007

Tájékoztató csomag
a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerben részt venni kívánó

települési önkormányzatok számára

Általános tájékoztató
Általános Szerzõdési Feltételek a települési önkormányzatok számára

1. sz. melléklet: Csatlakozási nyilatkozat az Általános Szerzõdési Feltételek elfogadásáról,
valamint az online adatbázis használatáról,

2. sz. melléklet: Ütemterv a települési önkormányzatok számára
3/A és 3/B sz. melléklet: Bírálati lapok

4/A és 4/B sz. melléklet: Összesítõ Lapok
„A” és „B” típusú pályázati kiírás ajánlott szövege

Ajánlott pályázati ûrlap az „A” és a „B” típusú pályázók részére

Általános tájékoztató

A kormányprogram által prioritásként meghatározott felsõoktatási szociális ösztöndíjrendszer az esélyteremtés érdeké-
ben a hátrányos helyzetû, szociálisan rászoruló fiatalok számára is elérhetõvé kívánja tenni a felsõoktatásban való rész-
vételt. E cél elérésének érdekében a kormány mind központi költségvetési, mind pedig önkormányzati forrásokat mobili-
zálni kíván. Az Oktatási Minisztérium a települési és a megyei önkormányzatok együttmûködésével a 2000/2001-es tan-
év során létrehozta és beindította a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot, amely a felsõok-
tatási intézmények hátrányos helyzetû hallgatói számára nyújt rendszeres anyagi segítséget.
Jelen Tájékoztató csomagban a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2007. évi fordulójával
kapcsolatos általános információk, a 2007. évi pályázati fordulóhoz való csatlakozás feltételei és a pályázat lebonyolítá-
sának rendjére vonatkozó információ található. A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jog-
szabályi hátteréül a 12/2001. (IV: 28.) OM rendelet szolgál.
A Bursa Hungarica többszintû támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál:

(1) A települési önkormányzatok által nyújtott támogatás:
A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat létrehozásának célja, hogy a szociális támogatási
rendszerben azon a szinten történjen a döntéshozás, ahol a legtöbb ismeret birtokában képesek a rászorultságot elbírálni.
Ennek megfelelõen az önkormányzat által évente kiírt Bursa Hungarica pályázat helyben kerül elbírálásra. A támogatás
havi összegét pályázónként állapítja meg az önkormányzat.

(2) A megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás:
A megyei önkormányzat tetszõleges összeggel kiegészítheti a települési önkormányzat által támogatott pályázó vagy pá-
lyázók számára megítélt, települési önkormányzati forrásból fedezendõ ösztöndíj összegét.
[(1) és (2) együtt: önkormányzati ösztöndíjrész]

(3) Intézményi támogatás:
Az Oktatási Minisztérium (továbbiakban: minisztérium) a felsõoktatásban már tanuló vagy a továbbiakban tanulni kívá-
nó, szociálisan hátrányos helyzetû fiatalok támogatásához oly módon kíván hozzájárulni, hogy a települési (és a megyei)
önkormányzat által megállapított támogatási összeget az önkormányzati támogatással megegyezõ mértékben – az Okta-
tási Közlönyben közzétett értékhatárig – kiegészíti. Az intézményi ösztöndíjrész egy fõre esõ maximuma a 2006. évi for-
dulóban 5 000 Ft/fõ/hó volt.
(intézményi ösztöndíjrész)
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A BURSA HUNGARICA
FELSÕOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJRENDSZERBEN

VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELE
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA

Az önkormányzatok számára a felsõoktatási önkormányzati szociális ösztöndíj pályázati rendszerében való részvétel
önkéntes. Az ösztöndíjpályázathoz történõ csatlakozás kizárólag az Általános Szerzõdési Feltételek 1. sz. mellék-
letét képezõ Csatlakozási nyilatkozat eredeti, aláírt példányának megküldésével történhet. A Csatlakozási nyilat-
kozatot ajánlott küldeményként kell eljuttatni az OM Alapkezelõ Felsõoktatási Pályázati Osztálya részére.

A Csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje: 2006. október 2. (postabélyegzõ)

Az önkormányzatnak a nyilatkozatot abban az esetben is el kell küldenie az OM Alapkezelõ Felsõoktatási Pályázati Osz-
tálya részére, ha a korábbi pályázati forduló(k) során már tett ilyen nyilatkozatot. Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket
arra is, hogy a Csatlakozási nyilatkozat visszaküldése önmagában nem jelent anyagi kötelezettségvállalást, az önkor-
mányzat a benyújtott pályázatok ismeretében dönt a támogatási összegek odaítélésérõl.
Nem csatlakozhatnak a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2007. évi fordulójához
azok a települési önkormányzatok, amelyeket az Oktatási Minisztérium a 2006. évi pályázati fordulóban vállalt
kötelezettségeik megszegése miatt az ösztöndíjrendszer résztvevõi közül kizárt.
Az Általános Szerzõdési Feltételekben foglaltak szerint a Bursa Hungarica pályázati rendszerben részt venni kívánó te-
lepülési önkormányzatok az Oktatási Minisztérium által kidolgozott feltételrendszernek megfelelõen legkésõbb 2006.
október 2-án kiírják a pályázatot a jelenlegi felsõoktatási hallgatók („A” típusú pályázat), illetve felsõoktatási tanulmá-
nyokat kezdeni kívánók („B” típusú pályázat) számára. A két pályázati felhívásnak az Általános Szerzõdési Feltételek-
ben meghatározott alapfeltételeket kell tartalmaznia. Ezek bõvítésére, illetve szûkítésére nincs lehetõség; a pályázati fel-
hívások az alapfeltételeken kívül kizárólag a pályázat elbírálásához szükséges egyéb feltételeket (pl. igazolások benyúj-
tása), valamint az önkormányzat által meghatározott prioritásokat tartalmazhatják. A pályázati kiírások szövegezésében
segítségükre lehet a mellékelt ajánlott szöveg, amelytõl az Általános Szerzõdési Feltételek 6. és 7. paragrafusainak fi-
gyelembevételével az önkormányzat jogosult eltérni.

KOORDINÁCIÓ

Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelõi, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíj pénzkezelési fel-
adatait az Oktatási Minisztérium Alapkezelõ Igazgatósága Felsõoktatási Pályázati Osztálya végzi, míg az adatrögzítési
feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó megyei önkormányzatok látják el.

Az FPO elérhetõsége: OM Alapkezelõ Felsõoktatási Pályázati Osztály Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 1244 Budapest, Pf. 920; tel.: (1) 301-3266; (1) 301-3268; fax: (1) 301-3220; e-mail:
bursa@bursa.hu, internet: www.bursa.hu.

TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA

Az önkormányzati ösztöndíjrész folyósításának technikai lebonyolításáért az OM Alapkezelõ Felsõoktatási Pályázati
Osztálya felelõs.

Az ösztöndíjpályázat bankszámlaszáma:
Bursa célszámla: 10032000-01426232-30000003

Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsõoktatási intézmény folyósítja a
hallgatónak, amelytõl a hallgató – az állami költségvetés terhére – támogatást kap. Amennyiben a hallgató egy idõben
több felsõoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, abban a felsõoktatási intézményben részesülhet tá-
mogatásban, amellyel elsõként létesített államilag támogatott hallgatói jogviszonyt. A felsõoktatási intézmények
szerzõdése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a mások szakon hitoktató, illetve hittanár –
két szakos képzés esetében a hallgató az állami felsõoktatási intézmény részérõl kaphat juttatást.
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A támogatás folyósításának rendje a 12/2001. (IV. 28.) OM rendelet
és a 2007. évi Általános Szerzõdési Feltételek alapján

Önkormányzati ösztöndíjrész:

1. Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben átutalják a Bursa célszámlára a támogatott hallgatók öt-
havi támogatási összegét. Az utalás határidejét az Általános Szerzõdési Feltételek 19. § -a tartalmazza.
2. Az FPO a www.bursa.hu/egyetem weboldalon keresztül tájékoztatja a felsõoktatási intézményeket az adott félévben
Bursa Hungarica ösztöndíjban részesülõ hallgatókról. A felsõoktatási intézmények ellenõrzik ezen hallgatók jogosultsá-
gát, és az interaktív weboldalon keresztül tájékoztatják az OM Alapkezelõ Felsõoktatási Pályázati Osztályát, hogy mely
hallgatók részére utalható át az önkormányzati támogatás.
3. Az FPO a beérkezett támogatási összegeket a kifizetõhelyek (felsõoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja,
majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizetõ felsõoktatási intézményekhez abban az esetben, ha az önkormány-
zat minden támogatott után a pontos támogatási összeget átutalta a Bursa célszámlára.
4. Az önkormányzati ösztöndíjrész havi összegének kifizetése „A” típusú pályázó esetében március, „B” típusú pályázó
esetében október hónaptól, de legkésõbb a felsõoktatási intézményhez történt átutalást követõ elsõ ösztöndíjfizetéskor
indul az arra jogosult hallgatónak.
5. Amennyiben az FPO utalását követõen kiderül, hogy az utalási listán szereplõ, az intézmény által korábban jogosult-
ként visszaigazolt hallgatók közül valaki mégsem felel meg az ösztöndíj folyósításához szükséges feltételeknek, a felsõ-
oktatási intézmény az intézménynek átutalt, de a hallgató részére ki nem fizethetõ önkormányzati ösztöndíjrész összegét
30 napon belül köteles visszautalni a Bursa célszámlára.
6. Az OM Alapkezelõ Felsõoktatási Pályázati Osztálya az adott tanulmányi félév lezárását követõen a ki nem fizetett ön-
kormányzati ösztöndíjrészt visszautalja a települési/megyei önkormányzat bankszámlájára. Az önkormányzat saját ha-
táskörben dönt, hogy a jogosulatlanság ellenére – nem Bursa támogatás jogcímen – mégis folyósítja-e a támogatottnak a
már korábban megítélt támogatást vagy sem.

Intézményi ösztöndíjrész:
A felsõoktatási intézmény a jogosultság ellenõrzését követõen a hallgatói juttatásokkal azonos rendben intézkedik az in-
tézményi ösztöndíjrész átutalásáról a támogatásra jogosult hallgató bankszámlájára.

A felsõoktatási hallgatók („A” típus) és felsõoktatási tanulmányokat kezdõ fiatalok
(„B” típus) számára kiírandó Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

2007. évi fordulójának Általános Szerzõdési Feltételei a települési önkormányzatok számára

A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerrõl szóló 12/2001. (IV. 28.) OM rendelet (a továb-
biakban: rendelet) 2. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen jelen okirat tartalmazza az önkormányzatok a Bursa
Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2007. évi fordulójához történõ csatlakozásának részletes fel-
tételeit.
A rendelet 8. § (3) bekezdése alapján jelen Általános Szerzõdési Feltételekben a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázathoz csatlakozó budapesti kerületi önkormányzatokra a települési önkormányzatokra vonat-
kozó elõírások érvényesek, míg csatlakozása esetén Budapest Fõváros Önkormányzata a megyei önkormányzatokkal
megegyezõ módon vesz részt az ösztöndíjpályázatban.

1. § A települési önkormányzat saját maga jogosult a pályázat kiírására. A pályázat kiírásának feltétele, hogy a települési
önkormányzat csatlakozzon a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2007. évi fordulójához.
Az ösztöndíjpályázathoz történõ csatlakozás kizárólag a jelen Általános Szerzõdési Feltételek 1. sz. mellékletét képezõ
Csatlakozási nyilatkozat eredeti, aláírt példányának megküldésével történhet. A Csatlakozási nyilatkozatot leg-
késõbb 2006. október 2-ig (postabélyegzõ) ajánlott küldeményként kell eljuttatni az OM Alapkezelõ Felsõoktatási
Pályázati Osztálya részére (1244 Budapest, Pf. 920).
A települési önkormányzatnak a Csatlakozási nyilatkozatot abban az esetben is el kell küldenie az OM Alapkezelõ Fel-
sõoktatási Pályázati Osztálya részére, ha a korábbi pályázati forduló(k) során már tett ilyen nyilatkozatot.
Nem csatlakozhatnak a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2007. évi fordulójához azok a
települési önkormányzatok, amelyeket az Oktatási Minisztérium a 2006. évi pályázati fordulóban vállalt kötelezettségei
megszegése miatt az ösztöndíjrendszer résztvevõi közül határozattal kizárt.
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2. § A Csatlakozási nyilatkozatot az önkormányzat a pályázatok kiírását követõen nem vonhatja vissza.

3. § Az OM Alapkezelõ Felsõoktatási Pályázati Osztálya a www.bursa.hu Internetes oldalon a „Csatlakozott települé-
sek” menüpont alatt 2006. október 12-ig nyilvánosságra hozza a 2007. évi fordulóhoz csatlakozott települések listá-
ját.
Amennyiben a csatlakozni szándékozó település ezen listán nem szerepel, úgy Csatlakozási nyilatkozata nem érkezett
meg az OM Alapkezelõ címére, vagy Csatlakozási nyilatkozatát az OM Alapkezelõ Felsõoktatási Pályázati Osztálya
nem volt jogosult elfogadni a csatlakozási határidõ elmulasztása miatt.
Amennyiben a Csatlakozási nyilatkozat nem érkezett meg az OM Alapkezelõ Felsõoktatási Pályázati Osztályához, de a
települési önkormányzat az ajánlott küldemény „küldemény azonosítója” alapján bizonyítani tudja, hogy határidõben, a
megfelelõ címre megküldte azt, úgy az OM Alapkezelõ Felsõoktatási Pályázati Osztálya külön kérelem nélkül jogosult a
Csatlakozási nyilatkozatot elfogadni.

4. § Amennyiben az önkormányzat a Csatlakozási nyilatkozat benyújtására elõírt határidõt elmulasztja, vagy az
ajánlott küldemény „küldemény azonosítójával” nem tudja igazolni, hogy Csatlakozási kérelmét határidõben a
megfelelõ címre elküldte, indokolt kérelmet terjeszthet elõ az OM Alapkezelõ Felsõoktatási Pályázati Osztályá-
hoz a csatlakozás utólagos elfogadása iránt. A kérelmet 2006. október 20-ig (postabélyegzõ) lehet elõterjeszteni. A
kérelemrõl a kérelemben megfogalmazott indokok mérlegelésével 2006. november 15-ig az oktatási miniszter felhatal-
mazása alapján a felsõoktatási államtitkár dönt, majd egyidejûleg döntésérõl tájékoztatja az OM Alapkezelõ Felsõokta-
tási Pályázati Osztályát. Az önkormányzat a kérelem elõterjesztésével egyidejûleg a Csatlakozási nyilatkozatot is köte-
les benyújtani, illetve a határidõn túl benyújtott Csatlakozási nyilatkozattal egyidejûleg az önkormányzatnak a kérelmet
is elõ kell terjesztenie. A kérelem elfogadásának további feltétele, hogy az önkormányzat határidõre eleget tett, illetve
tesz az Általános Szerzõdési Feltételekben foglaltaknak, amirõl a kérelemben nyilatkoznia kell. A csatlakozás a kérelem
elfogadásával történik meg. A döntésrõl 2006. november 24-ig az OM Alapkezelõ Felsõoktatási Pályázati Osztálya érte-
síti az önkormányzatot.

5. § A pályázatok kiírásának határideje: 2006. október 2. A pályázatot az önkormányzat hirdetõtábláján és a helyben
szokásos egyéb módon kell közzétenni. A települési önkormányzat mind az „A”, mind a „B” típusú pályázatot köteles
kiírni oly módon, hogy az „A” és a „B” típusú pályázatok kiírásának megjelentetése egy idõben történjék.

6. § A pályázati kiírásnak kötelezõen tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) A pályázatot a települési önkormányzatnál írásban, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani. A pályá-
zati ûrlap csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együttesen érvényes. A pályázati kiírásban
meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minõsül. A pályázatok benyújtásának határ-
ideje: 2006. november 2.
b) Az ösztöndíj idõtartama:
„A” típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egymást követõ tanulmányi félév (a 2006/2007. tanév második és a
2007/2008. tanév elsõ féléve);
„B” típusú pályázat: 3x10 hónap, azaz hat egymást követõ tanulmányi félév (a 2007/2008. tanév, a 2008/2009. tan-
év, és a 2009/2010. tanév).
c) Az ösztöndíjban kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezõk részesülhetnek.
d) A pályázók köre:
A 12/2001. (IV. 28.) OM rendelet értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban a rendvédelmi és katonai felsõok-
tatási intézmények hallgatói.
Az „A” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális
helyzetû felsõoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik államilag támogatott, teljes idejû (nappali tagozatos) felsõfo-
kú alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsõfokú szakképzésben folytatják tanulmányai-
kat.
A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális hely-
zetû (a 2006/2007. tanévben utolsó éves, érettségi elõtt álló középiskolás, illetve felsõfokú diplomával nem rendelkezõ,
felsõoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) fiatalok jelentkezhetnek, akik a 2007/2008. tanévtõl
kezdõdõen felsõoktatási intézmény keretében államilag támogatott, teljes idejû (nappali tagozatos) felsõfokú alap-
képzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsõfokú szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2007-ben elõször nyernek felvételt felsõoktatási in-
tézménybe és tanulmányaikat a 2007/2008. tanévben ténylegesen megkezdik.
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e) Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétõl függetlenül törté-
nik.
f) A pályázók a következõ személyi és egyéb adataikat kötelesek a pályázatban megadni:
„A” típusú pályázat: név; oktatási azonosítószám, állandó lakcím; levelezési cím; telefonszám; anyja születési (leány-
kori) neve; születési helye és ideje; felsõoktatási intézmény, kar, szak/szakpár megnevezése. A pályázó az intézmény,
kar és szak/szakpár teljes nevét a 2006. évi Felsõoktatási Felvételi Tájékoztató alapján köteles megadni.
„B” típusú pályázat: név; oktatási azonosítószám, állandó lakcím; levelezési cím; telefonszám; anyja születési (leány-
kori) neve; születési helye és ideje; középiskolájának neve és címe, az érettségi éve, az(ok) a felsõoktatási intéz-
mény(ek), kar(ok), szak(ok), ahol a pályázó felsõoktatási tanulmányokat kíván folytatni. A pályázó az intézmények, ka-
rok és szakok/szakpárok teljes nevét a 2006. évi Felsõoktatási Felvételi Tájékoztató alapján köteles megadni.
g) A pályázó szociális rászorultsága igazolására köteles megadni a pályázó és a vele egy háztartásban élõk egy fõre jutó
havi jövedelmének forint összegét.
h) Az „A” típusú pályázat esetén a benyújtandó pályázat kötelezõ melléklete a Jogviszony-igazolás arról, hogy a pá-
lyázó a d) pontban megjelölt képzéstípusok valamelyikében vesz részt.
i) A pályázók tájékoztatása az alábbiakról:
A pályázat eredménye nyilvános: a pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott
személyes adatainak az azonosítás érdekében szükséges mértékben történõ nyilvánosságra hozatalához.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelõ jöve-
delemnek számít ugyanúgy, mint az intézmények által adott szociális és tanulmányi ösztöndíjak.
Az „A” és „B” típusú pályázat esetén a pályázók tájékoztatása az alábbiakról:
A pályázók pályázatuk benyújtásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a felsõoktatási intézmény tanulmányi jogviszonyukról
az OM Alapkezelõ Felsõoktatási Pályázati Osztályának, illetve a támogató önkormányzatoknak tájékoztatást nyújtson.
„B” típusú pályázat esetén a pályázók tájékoztatása az alábbiakról:
A pályázók pályázatuk benyújtásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a felsõoktatási intézménybe történõ felvételi vizsgájuk
eredményérõl az Országos Felsõoktatási Információs Központ az OM Alapkezelõ Felsõoktatási Pályázati Osztályának,
illetõleg a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.
A pályázó a felvételi értesítõ másolatának megküldésével köteles írásban 2007. augusztus 31-ig az FPO részére bejelen-
teni, hogy a 2007/2008. tanévben melyik felsõoktatási intézményben kezdi meg tanulmányait. A pályázó köteles írásban
nyilatkozni arról, hogy a 2007-es felvételi évet megelõzõen nyert-e felvételt felsõoktatási intézménybe. Amennyiben a
„B” típusú pályázat során támogatásban részesülõ ösztöndíjas a támogatás idõtartama alatt sikeresen pályázik „A” típusú
ösztöndíjra, „B” típusú ösztöndíját automatikusan elveszti.
j) A pályázó köteles az ösztöndíj folyósításának idõszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintõ változásról hala-
déktalanul írásban értesíteni az OM Alapkezelõ Felsõoktatási Pályázati Osztályát, különös tekintettel:
– tanulmányi státuszának módosulása (munkarend, finanszírozási forma);
– tanulmányok halasztása;
– tanulmányok helyének megváltozása (más felsõoktatási intézménnyel kerül jogviszonyba);
– személyes adatainak változásai.
Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíjrendszer
következõ évi fordulójából kizárható. Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az
ösztöndíj folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követõen, legkésõbb június 30-ig, illetve január 31-ig ki nem fize-
tett ösztöndíjára már nem tarthat igényt.
k) Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsõoktatási intézmény részére
visszafizetni.
l) Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelõ adatokat szolgáltatta vagy
a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösz-
töndíj elnyerésérõl szóló tájékoztatást már kézhez vette.

7. § A pályázati kiírások a fentieken túl kizárólag a pályázat elbírálásához megkívánt mellékletek felsorolását és az ön-
kormányzat által meghatározott, a fentiekkel nem ellentétes elbírálási prioritások megjelölését tartalmazhatják. A támo-
gatás megítélése nem köthetõ semmilyen késõbb bekövetkezõ feltételhez, illetõleg kötelezettség vállalásához (pl. a tele-
pülési önkormányzat illetékességi területén történõ munkavállaláshoz vagy további ott lakáshoz).

8. § A pályázatok benyújtása a települési önkormányzat által a pályázók rendelkezésére bocsátott ûrlapon történik. A te-
lepülési önkormányzat köteles gondoskodni arról, hogy a pályázati kiírások megjelenésétõl a pályázat benyújtásának ha-
táridejéig a pályázati ûrlapok a polgármesteri hivatalban, munkaidõben, elegendõ példányban a pályázók rendelkezésére
álljanak.
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9. § A pályázati kiírásnak a rendeletben, illetõleg jelen Általános Szerzõdési Feltételekben foglaltakkal ellentétes rendel-
kezései és kitételei érvénytelenek, a települési önkormányzat a pályázatot az érvénytelen rendelkezések figyelmen kívül
hagyásával köteles lebonyolítani.

10. § A települési önkormányzat saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat, és a támogatott pályázatokat rangsorolja.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2006. november 30.
A fenti határidõn túl a támogatásban részesíteni kívánt pályázók körét az önkormányzat még abban az esetben sem jogo-
sult bõvíteni, ha jogosulatlanság vagy lemondás folytán az önkormányzatnak a Bursa Hungarica ösztöndíjra szánt kere-
tében pénzmaradvány jelentkezik.

11. § A települési önkormányzat az elbírálás során már meglévõ szabályzatai vagy az ösztöndíjrendszer elbírálására elfo-
gadott szabályzata alapján jár el, és döntését:
a) a jelen Általános Szerzõdési Feltételek 3. sz. mellékletét képezõ, a 2007. évi fordulóra kidolgozott Bírálati lapon
vagy
b) online adatlapon rögzíti.
Az online adatlap használatának feltétele, hogy a települési önkormányzat a „Nyilatkozat az online adatbázis
használatáról” nyomtatvány kitöltésével kötelezettséget vállaljon arra, hogy a pályázati fordulóban online adat-
lapon rögzíti a beérkezett pályázatokról hozott döntését. Ebben az esetben a minisztérium kötelezettséget vállal
arra, hogy az adatrögzítéshez online adatlapot bocsát a települési önkormányzat rendelkezésére, amely az OM
Alapkezelõ Felsõoktatási Pályázati Osztálya által üzemeltetett https://www.bursa.hu/telepules Internet honlapon
érhetõ el. Ezen online adatlap az „A” és „B” típusú Bírálati lappal megegyezõ formátumú. A települési önkor-
mányzat biztosítja az online adatlap használatához szükséges hardvert és szoftvert. (Az online adatlap biztonsá-
gos mûködése Microsoft Internet Explorer alkalmazását kívánja meg.) Az online adatlap használatához felhasz-
nálói névre (a megbízott önkormányzati munkatárs által megadott e-mail cím) és jelszóra van szükség, amelyet a
regisztrációs folyamat során a megbízott önkormányzati munkatárs határoz meg. A regisztrációs folyamat rész-
letes leírása a www.bursa.hu Internetes oldalon az „Információk a települési önkormányzatok részére” menüpont
alatt megtalálható. A települési önkormányzat tudomásul veszi, hogy az online adatlap kitöltése után a Bírálati la-
pokat köteles nyomtatott formában is elõállítani. A rögzített Bírálati lapok az online adatbázisból kinyomtatható-
ak.

12. § Az elbírálás során a települési önkormányzat:
a) a határidõn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelõ pályázatokat a bírálatból kizárja és kizárását írásban indo-
kolja;
b) minden határidõn belül benyújtott, formailag megfelelõ pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja;
c) csak az illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkezõ pályázókat részesítheti támogatásban;
d) az elbírálás során fajra, nemre, bõrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi eredményre tekintet
nélkül kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálatára tekintettel járhat el.

13. § A települési önkormányzat a határidõn belül benyújtott, formailag megfelelõ pályázat elbírálása alapján a pályázót
minimum 1 000 forint havi támogatásban részesíti, vagy a pályázó támogatási igényét elutasítja. A települési önkor-
mányzat a megítélt támogatás havi összegét köteles a Bírálati lapra felvezetni. A megítélt támogatásnak havonta azonos
összegûnek és 100 forinttal maradék nélkül oszthatónak kell lennie. Amennyiben ez az összeg nem osztható maradék
nélkül százzal, az OM Alapkezelõ Felsõoktatási Pályázati Osztály az összeget automatikusan lefelé kerekíti.
A települési önkormányzat a megítélt havi támogatás összegét a pályázati forduló teljes tartamára garantálni köteles, an-
nak módosítására nem jogosult.

14. § A települési önkormányzat 2006. december 5-ig az önkormányzat hirdetõtábláján és a helyben szokásos egyéb
módon köteles nyilvánosságra hozni a Bursa Hungarica Felsõoktatási Ösztöndíjpályázat keretében általa nyújtott tá-
mogatások összesített adatait. Az adatok „A” és „B” típusú támogatottak szerinti bontásban a pályázók és a támogatot-
tak számát, az összes megítélt támogatást, a támogatás átlagos mértékét és mindazokat az önkormányzat által informatív-
nak talált mutatókat tartalmazzák, melyek nem alkalmasak a támogatásban részesítettek illetve a pályázók személyének
azonosítására.

15. § A települési önkormányzat köteles döntésérõl, és annak indokairól írásban értesíteni a pályázókat, illetve lehetõvé
tenni, hogy a személyükre vonatkozó döntést az önkormányzat épületében 2006. december 5. napjától kezdõdõen meg-
tekinthessék.
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16. § A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.

17. § A települési önkormányzat a kitöltött Bírálati lapokról és a benyújtott kötelezõ mellékletekrõl másolatot készít irat-
tára számára, majd az általa támogatott pályázók Bírálati anyagát 2006. december 6-ig elküldi az illetékes megyei ön-
kormányzat részére oly módon, hogy az „A” és a „B” típusú Bírálati anyagokat külön-külön kezelve, az általa megálla-
pított rangsornak megfelelõen (annak hiányában alfabetikus sorrendbe rendezve) rendszerezi.
A támogatott pályázók Bírálati anyaga az alábbiakból áll:
– pecsétlenyomattal, és legalább a jegyzõ aláírásával ellátott eredeti Bírálati lap, amely tartalmazza a pályázó részére
megítélt önkormányzati támogatás havi összegét;
– „A” típusú támogatott esetében eredeti Jogviszony-igazolás.
A települési önkormányzat a Bírálati anyaghoz csatolt, az Általános Szerzõdési Feltételek 4. sz. mellékletét képezõ
Összesítõ lapon feltünteti az általa a megyei önkormányzat számára elküldött Bírálati anyagok darabszámát, illetve a te-
lepülési önkormányzat által nem támogatott pályázatok számát. Ugyanerre a határidõre az OM Alapkezelõ Felsõok-
tatási Pályázati Osztály részére elküldi az összes, általa nem támogatott, illetõleg az elbírálásból kizárt pályázat Bírá-
lati anyagát.
A nem támogatott pályázók Bírálati anyaga az alábbiakból áll:
– pecsétlenyomattal, és legalább a jegyzõ aláírásával ellátott eredeti Bírálati lap.
Amennyiben a pályázati kiírásokra egyetlen pályázat sem érkezett, a települési önkormányzatnak az Összesítõ la-
pokat a fenti határidõre az OM Alapkezelõ Felsõoktatási Pályázati Osztály részére kell megküldeni.

18. § A megyei önkormányzat által hiánypótlásra felszólított települési önkormányzat köteles az illetékes megyei ön-
kormányzat részére a megadott határidõre a pótlásokat megküldeni.

19. § A megítélt ösztöndíjak összegét a települési önkormányzat köteles tanulmányi félévenként, elõre, egy összeg-
ben átutalni a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat bankszámlájára (Bursa cél-
számla: 10032000-01426232-30000003).
Az önkormányzati támogatások átutalásának határideje a tavaszi szemeszterre: 2007. január 31. Az önkormányzati tá-
mogatások átutalásának határideje az õszi szemeszterre: 2007. augusztus 31.

20. § Az önkormányzat tudomásul veszi, hogy amennyiben az utalások során a jelen szerzõdés 19. §-ában meghatározott
határidõket nem tartja be, szerzõdésszegést követ el, és felelõsséggel tartozik minden, a hallgatókat a késedelmes utalás
következtében érõ kárért, amely a felsõoktatási intézményekhez történõ továbbutalás periodicitása folytán az önkor-
mányzat késedelmét többszörösen is meghaladó késedelembõl adódhat. Az önkormányzat tudomásul veszi, hogy a jelen
szerzõdés 19. §-ában meghatározott határidõben valamennyi általa támogatásban részesített ösztöndíjas részére megítélt
összeget köteles utalni, az utalás során beszámításra nincsen mód. Az FPO az önkormányzat nem határidõben történõ,
nem a megfelelõ bankszámlára történõ vagy pontatlan összegû átutalásából eredõ károkért felelõsséget nem vállal.

21. § Az önkormányzat köteles írásban értesíteni az OM Alapkezelõ Felsõoktatási Pályázati Osztályát, ha az önkor-
mányzat számlaszáma megváltozik. Az FPO az értesítés elmulasztásából eredõ téves számlaszámra történõ átutalásból
eredõ károkért felelõsséget nem vállal.

22. § „A” típusú pályázat: A települési önkormányzat tudomásul veszi, hogy a felsõoktatási hallgatók számára megítélt
ösztöndíj megvonásra kerül, ha a hallgató az ösztöndíj folyósításának idõtartama alatt az ösztöndíj folyósítása feltételei-
nek nem felel meg. Az önkormányzat ezen esetben saját hatáskörben dönt, hogy – nem Bursa támogatásként, hanem más
jogcímen – folyósítja-e a már korábban megítélt támogatást vagy sem.
A felsõoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az önkormányzat csak abban az esetben vonhatja vissza, ha az
ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat illetékességi területérõl. A települési önkormányzat ebben az esetben
határozatban rendelkezhet a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követõ tanulmányi félévtõl
ható hatállyal hozható meg.
„B” típusú pályázat: A települési önkormányzat tudomásul veszi, hogy a felsõoktatási intézménybe jelentkezõk számá-
ra kiírt pályázat pozitív elbírálása esetén a megítélt ösztöndíj hat egymást követõ tanulmányi félévre történõ folyósítását
garantálni köteles. A felsõoktatási intézménybe jelentkezõk számára megítélt ösztöndíj megvonásra kerül, ha a támoga-
tott a rendelet alapján nem jogosult Bursa ösztöndíjra. Az önkormányzat ez esetben saját hatáskörben dönt, hogy – nem
Bursa támogatásként, hanem más jogcímen – folyósítja-e a már korábban megítélt támogatást vagy sem.
A felsõoktatási intézménybe jelentkezõk számára megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja abban az eset-
ben, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat illetékességi területérõl. A települési önkormányzat ebben az
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esetben határozatban rendelkezhet a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követõ tanulmányi fél-
évtõl ható hatállyal hozható meg.
A „B” típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer jogosult és köteles felülvizsgálni. A
felsõoktatási intézménybe jelentkezõk számára megítélt támogatást a települési önkormányzat határozattal visszavon-
hatja, ha a vizsgálat során kiderül, hogy az ösztöndíjas szociális rászorultsága már nem áll fenn. A határozat csak a meg-
hozatalát követõ tanulmányi félévtõl ható hatállyal hozható meg. Amennyiben az ösztöndíjasok szociális rászorultságá-
nak vizsgálata során az ösztöndíjas az önkormányzat által kért igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre, vagy az önkor-
mányzattal a vizsgálat során az együttmûködést egyéb módon kifejezetten megtagadja, az ösztöndíjas szociális rászo-
rultságának megszûntét vélelmezni kell.

23. § A települési önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás visszavonásáról szóló határozatának meg-
hozatalát követõen haladéktalanul, de legkésõbb 30 napon belül, a határozat egy kiadványának megküldésével értesíti az
OM Alapkezelõ Felsõoktatási Pályázati Osztályát.

24. § Az ösztöndíj folyósítása – a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül – teljes egészében szünetel azokban a
tanulmányi hónapokban, amelyekben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya szünetel.

25. § Az önkormányzat által a Bírálati lapok kitöltése, továbbküldése, illetõleg a pályázati rendszer lebonyolítása során
bármikor elkövetett mulasztásokért és adminisztrációs tévedésekért az önkormányzat teljes felelõséggel tartozik. Az ön-
kormányzat által elkövetett mulasztások pótlására, az adminisztrációs tévedések, formai hibák kijavítására a jelen szer-
zõdésben megjelölt határidõk leteltét követõen nincsen mód.

26. § Az Általános Szerzõdési Feltételek hatálya a 2007. évi pályázati forduló teljes lebonyolításáig áll fenn. A 2007. évi
pályázati fordulóban elbírált pályázatok esetében a települési önkormányzat mindenkor a jelen Általános Szerzõdési
Feltételekben foglalt rendelkezéseknek megfelelõen köteles eljárni.
Az Általános Szerzõdési Feltételektõl eltérni nem lehet; csak az a települési önkormányzat csatlakozhat a pályázati rend-
szerhez, amely kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a támogatás folyósítása során mara-
déktalanul az Általános Szerzõdési Feltételekben foglaltaknak megfelelõen jár el. A települési önkormányzat tudomásul
veszi, hogy amennyiben nem az Általános Szerzõdési Feltételeknek megfelelõen jár el, az Oktatási Minisztérium az ösz-
töndíjrendszer résztvevõi közül kizárhatja, ez pedig a támogatásban részesített pályázók intézményi ösztöndíjrészének
megvonásával jár.

Budapest, 2006. május 31.
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Általános Szerzõdési Feltételek 1. sz. melléklete
OM Alapkezelõ Felsõoktatási Pályázati Osztály
1244 Budapest, Pf. 920
részére ajánlott küldeményként postázandó
2006. október 2-ig

CSATLAKOZÁSI NYILATKOZAT

Alulírott……………………..,, mint a …………………..Önkormányzat polgármestere (a polgármester akadályoztatása
esetén teljes jogkörrel eljáró helyettese) jelen nyilatkozat aláírásával igazolom, hogy az önkormányzat a jogszabályok-
nak megfelelõen kifejezett és visszavonhatatlan döntést hozott arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális hely-
zetû felsõoktatási hallgatók, illetõleg felsõoktatási tanulmányokat kezdõ fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hunga-
rica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2007. évi fordulójához.
Kijelentem, hogy az önkormányzat a felsõoktatási hallgatók számára, valamint a felsõoktatási tanulmányokat kezdõ fia-
talok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2007. évi fordulójának Általá-
nos Szerzõdési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása so-
rán maradéktalanul az Általános Szerzõdési Feltételekben foglaltaknak megfelelõen jár el.

............................................................2006. ..................................................

P. H.

(aláírás) ....................................................
(név)

NYILATKOZAT AZ ONLINE ADATBÁZIS HASZNÁLATÁRÓL1

Alulírott, …………………………………………….., mint a …………………. Önkormányzat polgármestere (a pol-
gármester akadályoztatása esetén teljes jogkörrel eljáró helyettese) jelen nyilatkozat aláírásával igazolom, hogy az ön-
kormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az Ösztöndíjrendszer 2007. évi fordulója keretében a beérkezett pályáza-
tokról hozott döntését az OM Alapkezelõ Felsõoktatási Pályázati Osztálya által üzemeltetett https://www.bursa.hu/tele-
pules Internet honlapon online adatbázisban rögzíti.
Az adatrögzítéssel megbízott munkatársa neve:
Beosztása:
Születési Idõ:
E-mail cím:
Telefonszám:

............................................................2006. ..................................................

P. H.

(aláírás) ....................................................
(név)

1 Csak abban az esetben kell kitölteni, ha az önkormányzat vállalja az online adatbázis használatát!
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Általános Szerzõdési Feltételek 2. sz. melléklete

BURSA HUNGARICA FELSÕOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2007
„A” ÉS „B” TÍPUSÚ PÁLYÁZAT

ÜTEMTERV
A TELEPÜLÉSI és MEGYEI ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA

HATÁRIDÕ TEVÉKENYSÉG
I. szakasz: A PÁLYÁZAT KIÍRÁSÁTÓL A VÉGLEGES TÁMOGATÁSI LISTÁK ELKÉSZÍTÉSÉIG
2006. október 2. A csatlakozni kívánó települési önkormányzat visszajuttatja az aláírt Csatlakozási nyi -

latkozatot (1. sz. melléklet) az OM Alapkezelõ Felsõoktatási Pályázati Osztálya részé-
re, s így a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2007. évi
fordulójának résztvevõjévé válik.

2006. október 2. A csatlakozott települési önkormányzat kiírja a pályázatokat („A” és „B” típus együttesen).
2006. október 12. A www.bursa.hu Internetes oldalon a „Csatlakozott települések” menüpont alatt meg-

tekinthetõ a 2007. évi pályázati fordulóhoz csatlakozott települések listája.
2006. október 20. A méltányossági csatlakozási kérelmek megküldése az OM Alapkezelõ Felsõoktatási

Pályázati Osztálya részére.
2006. november 2. A pályázatok benyújtásának határideje.
2006. november 8. A megyei önkormányzat visszajuttatja a megyei önkormányzat és az OM között kö-

tendõ 2007. évi Megállapodás öt egymással szó szerint megegyezõ, aláírt példányát az
OM Alapkezelõ Felsõoktatási Pályázati Osztálya részére.

2006. november 15. Az oktatási miniszter felhatalmazása alapján a felsõoktatási helyettes államtitkár dönt
a csatlakozás utólagos elfogadásáról szóló kérelmekrõl, és döntésérõl tájékoztatja az
OM Alapkezelõ Felsõoktatási Pályázati Osztályát.

2006. november 24. Az OM Alapkezelõ Felsõoktatási Pályázati Osztálya értesíti az érintett önkormányza-
tokat a felsõoktatási helyettes államtitkár döntésérõl.

2006. november 30. A települési önkormányzat elbírálja a beérkezett pályázatokat.
2006. december 5. A települési önkormányzat a Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján és a helyben szo-

kásos módon nyilvánosságra hozza a Bursa Hungarica Felsõoktatási Ösztöndíjpályá-
zat keretében általa nyújtott támogatások összesített adatait, és írásban értesíti a
pályázókat döntésérõl, valamint döntésének indoklásáról.

2006. december 6. A települési önkormányzat a nem támogatott, és a pályázatból kizárt pályázók erede-
ti Bírálati anyagát és annak kötelezõ mellékletét az Összesítõ lapokkal együtt eljuttat -
ja az OM Alapkezelõ Felsõoktatási Pályázati Osztályához.

2006. december 6. A települési önkormányzat a támogatott pályázók eredeti Bírálati anyagát és azok
kötelezõ mellékletét az Összesítõ lapokkal együtt eljuttatja a megyei önkormányzat
részére.

2007. január 22. Az OM Alapkezelõ Felsõoktatási Pályázati Osztálya értesíti a nem támogatott pályá -
zókat.

2007. január 31. A megyei önkormányzat meghozza döntését, azt felvezeti a Bírálati lapra, a pályázók
adatait az OM Alapkezelõ Felsõoktatási Pályázati Osztálya által megadott módon rög-
zíti a Bursa online adatbázisban, továbbá erre az idõpontra az eredeti Bírálati anyago -
kat és azok kötelezõ mellékletét, valamint az Összesítõ lapokat eljuttatja az OM
Alapkezelõ Felsõoktatási Pályázati Osztályához.

2007. február 28. Az OM Alapkezelõ Felsõoktatási Pályázati Osztálya értesíti a “B” típusú támogatás -
ban részesített hallgatókat a Bursa ösztöndíj teljes havi összegérõl.

2007. március 16. Az OM Alapkezelõ Felsõoktatási Pályázati Osztálya értesíti a települési és a megyei
önkormányzatokat, valamint az “A” típusú támogatásban részesített hallgatókat a
Bursa ösztöndíj teljes havi összegérõl.
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II. szakasz: PÉNZMOZGÁS, A JOGOSULTSÁG ELLENÕRZÉSE A FOLYÓSÍTÁST MEGELÕZÕEN;
FOLYÓSÍTÁS ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS
2007. január 31. A települési és megyei önkormányzatok átutalják a tanulmányi félévre esõ (5 havi)

önkormányzati támogatási összegeket a Bursa célszámlára az alábbi ösztöndíjasok
vonatkozásában:
– 2007. „A” típusú;
– 2006. „B” típusú;
– 2005. „B” típusú;
– 2004. „B” típusú.

2007. február 28. Az OM Alapkezelõ Felsõoktatási Pályázati Osztálya a https://www.bursa.hu/egyetem
weboldalon keresztül tájékoztatja a felsõoktatási intézményeket az adott félévben Bursa
Hungarica ösztöndíjban részesülõ hallgatókról.

2007. március 16. A felsõoktatási intézmények ellenõrzik a hallgatók jogosultságát, és az interaktív webol -
dalon keresztül tájékoztatják az OM Alapkezelõ Felsõoktatási Pályázati Osztályát, hogy
mely hallgatók részére utalható át az 5 havi önkormányzati támogatás.

2007. március Az OM Alapkezelõ Felsõoktatási Pályázati Osztálya a beérkezett támogatási összegeket a kifi-
zetõhelyek (felsõoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók
után továbbutalja a kifizetõ felsõoktatási intézményekhez abban az esetben, ha az önkormány-
zat minden támogatott után a pontos támogatási összeget átutalta a Bursa célszámlára.

2007. április 10. A február – március – április havi önkormányzati ösztöndíjrészek kifizetése az arra jogo -
sult hallgatók részére.

2007. május 10. A május havi önkormányzati ösztöndíjrészek kifizetése az arra jogosult hallgatók részére.
2007. június 10. A június havi önkormányzati ösztöndíjrészek kifizetése az arra jogosult hallgatók részére.
2007. július 30. Az OM Alapkezelõ Felsõoktatási Pályázati Osztálya visszautalja a ki nem fizethetõ önkor -

mányzati ösztöndíjrészeket (amennyiben a felsõoktatási intézménytõl már visszaérkeztek)
az érintett települési és megyei önkormányzatoknak.

2007. augusztus 31. A települési és megyei önkormányzatok átutalják a tanulmányi félévre esõ (5 havi)
önkormányzati támogatási összegeket a Bursa célszámlára az alábbi ösztöndíjasok
vonatkozásában:
– 2007. „A” típusú;
– 2007. „B” típusú;
– 2006. „B” típusú;
– 2005. „B” típusú.

2007. szeptember 10. Az OM Alapkezelõ Felsõoktatási Pályázati Osztálya a https://www.bursa.hu/egyetem
weboldalon keresztül tájékoztatja a felsõoktatási intézményeket az adott félévben Bursa
Hungarica ösztöndíjban részesülõ hallgatókról.

2007. szeptember 30. A felsõoktatási intézmények ellenõrzik a hallgatók jogosultságát, és az interaktív webol -
dalon keresztül tájékoztatják az OM Alapkezelõ Felsõoktatási Pályázati Osztályát, hogy
mely hallgatók részére utalható át az 5 havi önkormányzati támogatás.

2007. október Az OM Alapkezelõ Felsõoktatási Pályázati Osztálya a beérkezett támogatási összegeket a kifi-
zetõhelyek (felsõoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók
után továbbutalja a kifizetõ felsõoktatási intézményekhez abban az esetben, ha az önkormány-
zat minden támogatott után a pontos támogatási összeget átutalta a Bursa célszámlára.

2007. október 10. A felsõoktatási intézmények a szeptember és október havi önkormányzati ösztöndíjrészt
átutalják az arra jogosult hallgatók részére.

2007. november 10. A novemberi önkormányzati ösztöndíjrészek kifizetése az arra jogosult hallgatók részére.
2007. december 10. A decemberi önkormányzati ösztöndíjrészek kifizetése az arra jogosult hallgatók részére.
2008. január 10. A januári önkormányzati ösztöndíjrészek kifizetése a támogatott hallgatók számára a felsõ-

oktatási intézményekben, amennyiben ezek 2007. decemberében nem kerültek kifizetésre.
2008. március 1. Az OM Alapkezelõ Felsõoktatási Pályázati Osztálya értesíti a települési és megyei önkor -

mányzatokat a „B” típusú ösztöndíjasok felvételi eredményérõl, valamint ösztöndíjra
való jogosultságukról/jogosulatlanságukról.

2008. március 31. A OM Alapkezelõ Felsõoktatási Pályázati Osztály visszautalja a ki nem fizethetõ önkor -
mányzati ösztöndíjrészeket (amennyiben a felsõoktatási intézménytõl már visszaérkeztek)
az érintett települési és megyei önkormányzatoknak.
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Általános Szerzõdési Feltételek 3/A sz. melléklete
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Általános Szerzõdési Feltételek 3/B sz. melléklete
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Általános Szerzõdési Feltételek 4/A sz. melléklete

1-1 példányban csatolandó a Megyei Önkormányzat és az OM Alapkezelõ Felsõoktatási
Pályázati Osztálya részére megküldött, a Bírálati anyagokat tartalmazó csomaghoz!

A Megyei Önkormányzat részére csak a támogatott pályázók Bírálati anyagát kell
postázni, míg az OM Alapkezelõ Felsõoktatási Pályázati Osztályához csak az elutasított,

illetve a pályázatból kizárt pályázók Bírálati anyagát kell eljuttatni.
Határidõ: 2006. december 6.

Települési Önkormányzat neve:
Ügyintézõ neve:
Szervezeti egység:
Telefon:
Fax:
E-mail:

BURSA HUNGARICA
FELSÕOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJ 2007

ÖSSZESÍTÕ LAP

„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZAT

A _______________________________________________ Önkormányzat által a mai napon

__________________________________________ Megye Önkormányzata részére postázott

Bírálati anyagok (támogatott pályázók) száma: _________ db, továbbá,

az OM Alapkezelõ Felsõoktatási Pályázati Osztálya részére postázott Bírálati anyagok (formai hiba miatt kizárt, illetve
elutasított pályázók) száma: ___________ db.

Kelt, ___________________________________________

P. H.

jegyzõ polgármester
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Általános Szerzõdési Feltételek 4/B sz. melléklete

1-1 példányban csatolandó a Megyei Önkormányzat és az OM Alapkezelõ Felsõoktatási
Pályázati Osztálya részére megküldött, a Bírálati anyagokat tartalmazó csomaghoz!

A Megyei Önkormányzat részére csak a támogatott pályázók Bírálati anyagát kell
postázni, míg az OM Alapkezelõ Felsõoktatási Pályázati Osztályához csak az elutasított,

illetve a pályázatból kizárt pályázók Bírálati anyagát kell eljuttatni.
Határidõ: 2006. december 6.

Települési Önkormányzat neve:
Ügyintézõ neve:
Szervezeti egység:
Telefon:
Fax:
E-mail:

BURSA HUNGARICA
FELSÕOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJ 2007

ÖSSZESÍTÕ LAP

„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZAT

A _______________________________________________ Önkormányzat által a mai napon

__________________________________________ Megye Önkormányzata részére postázott

Bírálati anyagok (támogatott pályázók) száma: _________ db, továbbá,

az OM Alapkezelõ Felsõoktatási Pályázati Osztálya részére postázott Bírálati anyagok (formai hiba miatt kizárt, illetve
elutasított pályázók) száma: ___________ db.

Kelt, ___________________________________________

P. H.

jegyzõ polgármester
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„A” típusú pályázati kiírás ajánlott szövege (letölthetõ a http://www.bursa.hu internetcímrõl):

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

........................................Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal együttmûködve
a 2007. évre ezennel kiírja

a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsõoktatási hallgatók számára
a 2006/2007. tanév II. és a 2007/2008. tanév I. félévére vonatkozóan

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû felsõok-
tatási hallgatók jelentkezhetnek, akik államilag támogatott, teljes idejû (nappali tagozatos) felsõfokú alapképzés-
ben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsõfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
A 12/2001. (IV. 28.) OM rendelet értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban a rendvédelmi és katonai
felsõoktatási intézmények hallgatói.

Figyelem!

– A középiskolai akkreditált iskolarendszerû felsõfokú szakképzésben résztvevõ tanulók nem jogosultak a Bursa Hun-
garica ösztöndíjra.
– Doktori (PhD) képzésben résztvevõk nem felelnek meg a pályázati kiírás feltételeinek.
– Külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.
– Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2006. szeptemberében tanulmányaik utolsó évét megkezdõ hallgatók is.
– Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsõoktatási intéz-
ményben a pályázás idõpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2006/2007. tanév II. félévére
már beiratkozzon a felsõoktatási intézménybe.
– Amennyiben a pályázó egy idõben több felsõoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában
csak azt a felsõoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsõként létesített államilag támogatott hallgatói
jogviszonyt. A felsõoktatási intézmények szerzõdése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hit-
életi, a mások szakon hitoktató, illetve hittanár – két szakos képzés esetében a hallgató az állami felsõoktatási in-
tézményt köteles megnevezni.

Az ösztöndíj idõtartama 10 hónap, azaz két egymást követõ tanulmányi félév (2006/2007. tanév II., illetve a 2007/2008.
tanév I. féléve).

Az ösztöndíj folyósításának kezdete: 2007. március.

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2006/2007. tanév II. félévében meg-
feleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírás-
nak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.

Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.

Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott, államilag támogatott
hallgatója a felsõoktatási intézménynek.

A települési önkormányzat határozatban rendelkezhet a támogatás visszavonásáról abban az esetben, ha a támogatásban
részesített a települési önkormányzat illetékességi területérõl elköltözik. Az ösztöndíjat visszavonó határozat csak a
meghozatalát követõ tanulmányi félévtõl ható hatállyal hozható meg.

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétõl függetlenül történik.

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és tb-járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelõ jöve-
delemnek számít.

A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál írásban, a hivatal-
ban hozzáférhetõ pályázati ûrlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.
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A pályázat benyújtási határideje: 2006. november 2.

A pályázat kötelezõ melléklete a felsõoktatási intézmény által kitöltött eredeti Jogviszony-igazolás.
A pályázónak szociális rászorultsága igazolására pályázata kötelezõ mellékleteként az alábbi okiratokat kell csatolnia:
– A pályázó és a vele egy háztartásban élõk egy fõre jutó jövedelmének havi forint összege
– …
A pályázati ûrlap csak a fent meghatározott csatolandó mellékletekkel együttesen érvényes, valamely melléklet hiányá-
ban a pályázat formai hibásnak minõsül.
A települési önkormányzat a határidõn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelõ pályázatokat a bírálatból kizárja.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás
célja érdekében szükséges mértékben történõ nyilvánosságra hozatalához.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsõoktatási intézmény tanulmányi jogviszonyáról az Ok-
tatási Minisztérium Alapkezelõ Igazgatósága Felsõoktatási Pályázati Osztályának, illetve a támogató önkormányzatnak
tájékoztatást nyújtson.
A települési önkormányzat saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat.
A települési önkormányzat döntésérõl és annak indokáról 2006. december 5-ig írásban értesíti a pályázókat.
Az Oktatási Minisztérium Alapkezelõ Igazgatósága 2007. március 16-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által
támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegérõl és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.

A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról bõvebb felvilágosítás kapható a
www.bursa.hu internetcímen.

„B” típusú pályázati kiírás ajánlott szövege (letölthetõ a http://www.bursa.hu Internet címrõl):

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

.............................. Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal együttmûködve
a 2007. évre ezennel kiírja

a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsõoktatási tanulmányokat kezdeni
kívánó fiatalok számára

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû fiatalok
jelentkezhetnek, akik:

a) a 2006/2007. tanévben utolsó éves, érettségi elõtt álló középiskolások;
vagy
b) felsõfokú diplomával nem rendelkezõ, felsõoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2007/2008. tanévtõl kezdõdõen felsõoktatási intézmény keretében államilag támogatott, teljes idejû (nappali ta-
gozatos) felsõfokú alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsõfokú szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2007-ben elõször nyernek felvételt felsõoktatási in-
tézménybe és tanulmányaikat a 2007/2008. tanévben ténylegesen megkezdik.

Figyelem!
– A középiskolai akkreditált iskolarendszerû felsõfokú szakképzésben résztvevõ tanulók nem jogosultak a Bursa Hunga-
rica ösztöndíjra.
– A 12/2001. (IV. 28.) OM rendelet értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban a rendvédelmi és katonai
felsõoktatási intézmények hallgatói.

Az ösztöndíj idõtartama 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követõ tanulmányi félév.

Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2007/2008. tanév elsõ féléve.

Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott, államilag támogatott
hallgatója a felsõoktatási intézménynek.
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A támogatott pályázók szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer felülvizsgálja. Az önkormányzat jogo-
sult a megítélt ösztöndíj visszavonására, ha az ösztöndíjas szociális rászorultsága már nem áll fenn, vagy az ösztöndíjas a
szociális rászorultság évenkénti felülvizsgálatánál az önkormányzattal nem mûködik együtt. Az ösztöndíjat visszavonó
határozat csak a meghozatalát követõ tanulmányi félévtõl ható hatállyal hozható meg.

A települési önkormányzat határozatban rendelkezhet a támogatás visszavonásáról abban az esetben, ha a támogatásban
részesített pályázó a települési önkormányzat illetékességi területérõl elköltözik. A határozat csak a meghozatalát köve-
tõ tanulmányi félévtõl ható hatállyal hozható meg.

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag a szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétõl függetlenül törté-
nik.

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és tb-járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelõ jöve-
delemnek számít.

A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál írásban, a hivatal-
ban hozzáférhetõ pályázati ûrlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.

A pályázat benyújtási határideje: 2006. november 2.

A pályázó szociális rászorultsága igazolására pályázata kötelezõ mellékleteként az alábbi okiratokat kell csatolnia:
– A pályázó és a vele egy háztartásban élõk egy fõre jutó jövedelmének havi forint összege
– ….

A pályázati ûrlap csak a fent meghatározott csatolandó mellékletekkel együttesen érvényes, valamely melléklet
hiányában a pályázat formai hibásnak minõsül.
A települési önkormányzat a határidõn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelõ pályázatokat a bírálatból ki-
zárja.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azo-
nosítás célja érdekében szükséges mértékben történõ nyilvánosságra hozatalához.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsõoktatási intézménybe történõ felvételi vizsgája ered-
ményérõl az Országos Felsõoktatási Információs Központ az Oktatási Minisztérium Alapkezelõ Igazgatósága Felsõok-
tatási Pályázati Osztályának, illetõleg a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.
A pályázó a felvételi értesítõ másolatának megküldésével köteles írásban 2007. augusztus 31-ig az Oktatási Mi-
nisztérium Alapkezelõ Igazgatósága Felsõoktatási Pályázati Osztálya részére bejelenteni, hogy a 2007/2008. tan-
évben melyik felsõoktatási intézményben kezdi meg tanulmányait. Továbbá a pályázó köteles írásban nyilatkozni
arról, hogy a 2007-es felvételi évet megelõzõen nyert-e felvételt felsõoktatási intézménybe. Az az ösztöndíjas, aki
értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíjrendszer következõ évi for-
dulójából kizárható.

Amennyiben a „B” típusú pályázat során támogatásban részesülõ ösztöndíjas a támogatás idõtartama alatt sikeresen pá-
lyázik “A” típusú ösztöndíjra, “B” típusú ösztöndíját automatikusan elveszti.
A települési önkormányzat saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat.
A települési önkormányzat döntésérõl és annak indokáról 2006. december 5-ig írásban értesíti a pályázókat.
Az Oktatási Minisztérium Alapkezelõ Igazgatósága 2007. február 28-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által
támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegérõl és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.

A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról bõvebb felvilágosítás kapható a
www.bursa.hu Internet címen.
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A pályázóval egy háztartásban élõk egy fõre esõ havi jövedelme: ________________Ft

További jellemzõ adatok a pályázó szociális rászorultságának igazolására:

A pályázó házas: igen / nem

A pályázó gyermeket nevel: igen / nem Gyermekeinek száma: ______ fõ

A pályázó önfenntartó: igen / nem A pályázó eltartott: igen / nem

A pályázó családjában az eltartottak száma: ______ fõ

A pályázó szülei elváltak: igen / nem A pályázó szülei különváltak: igen / nem

A pályázó árva: igen / nem

A pályázó félárva: igen / nem

A pályázó állami gondozott, gyámolt: igen / nem

A pályázó fogyatékossággal élõ: igen / nem A fogyatékosság megnevezése, mértéke: ______

A pályázó családjában tartósan beteg, vagy rokkant: van / nincs

A pályázó családjában munkanélküliség: van / nincs Ha igen, akkor a munkanélküliek száma: ____ fõ

A pályázó részesül kollégiumi ellátásban: igen / nem

A pályázó naponta ingázik-e a lakóhelye és felsõoktatási intézménye között: igen / nem

A pályázó által a szociális rászorultság igazolására fontosnak tartott körülmények:

A kitöltött pályázati ûrlap csak a pályázati felhívásban közzétett kötelezõ mellékletek együttes benyújtásával érvényes.
Jelen ûrlaphoz csatolt mellékletek száma: ________.

Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati ûrlapon és mellékleteiben az általam feltüntetett
adatok a valóságnak megfelelnek.
Hozzájárulok a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adataimnak az azonosítás célja érdekében szüksé-
ges mértékben történõ nyilvánosságra hozatalához.
Hozzájárulok, hogy a felsõoktatási intézmény hallgatói jogviszonyomról az Oktatási Minisztérium Alapkezelõ Igazga-
tósága Felsõoktatási Pályázati Osztályának, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.

Kelt, ...................................................

pályázó
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A pályázóval egy háztartásban élõk egy fõre esõ havi jövedelme: ________________Ft

További jellemzõ adatok a pályázó szociális rászorultságának igazolására:

A pályázó önfenntartó: igen / nem A pályázó eltartott: igen / nem
A pályázó családjában az eltartottak száma: ______ fõ

A pályázó szülei elváltak: igen / nem A pályázó szülei különváltak: igen / nem
A pályázó árva: igen / nem
A pályázó félárva: igen / nem
A pályázó állami gondozott, gyámolt: igen / nem
A pályázó fogyatékossággal élõ: igen / nem A fogyatékosság megnevezése, mértéke: ______
A pályázó családjában tartósan beteg, vagy rokkant: van / nincs
A pályázó családjában munkanélküliség: van / nincs Ha igen, akkor a munkanélküliek száma: ____ fõ

A pályázó által a szociális rászorultság igazolására fontosnak tartott körülmények:

A kitöltött pályázati ûrlap csak a pályázati felhívásban közzétett kötelezõ mellékletek együttes benyújtásával érvényes.
Jelen ûrlaphoz csatolt mellékletek száma: ________.
Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati ûrlapon és mellékleteiben az általam feltüntetett
adatok a valóságnak megfelelnek.
Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy jelen pályázati ûrlap benyújtásakor felsõoktatási intézménybe még
nem nyertem felvételt.
Hozzájárulok a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adataimnak az azonosítás célja érdekében szükséges
mértékben történõ nyilvánosságra hozatalához.
Hozzájárulok, hogy a felsõoktatási intézménybe történõ felvételi vizsgám eredményérõl az Országos Felsõoktatá-
si Információs Központ az Oktatási Minisztérium Alapkezelõ Igazgatósága Felsõoktatási Pályázati Osztályának,
illetõleg a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.
Hozzájárulok, hogy a felsõoktatási intézmény tanulmányi jogviszonyomról az Oktatási Minisztérium Alapkezelõ
Igazgatósága Felsõoktatási Pályázati Osztályának, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.

Kelt, ...............................................

pályázó
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Pályázati felhívás
felsõoktatási intézmények vezetõi, oktatói állásaira

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
pályázatot hirdet a
TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR
általános dékánhelyettesi tisztségére

A megbízandó dékánhelyettes feladata a kar kutatási, humánpolitikai tevékenységének, mûködési rendjének irányítása.
A megbízás legfeljebb négy évre szól.
Pályázhatnak a kar egyetemi és fõiskolai tanári, egyetemi docensei.

A pályázathoz mellékelni kell:
– vezetõi elképzelések leírása,
– szakmai önéletrajz,
– publikációs jegyzék,
– végzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok másolatát,
– hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázat teljes dokumentációját megtekinthetik a vonatkozó jogszabályok sze-
rint erre jogosult bizottságok és testületek.
A pályázatot a megjelenéstõl számított 30 napon belül 1 eredeti, 2 fénymásolt példányban, valamint elektronikus formá-
ban a Társadalomtudományi Kar Dékáni Hivatalába kell benyújtani.

Cím: Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar, Dékáni Hivatal 1117 Budapest, Pázmány Péter sé-
tány 1/A
E-mail: titkarsag.tatk@elte.hu

ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARA
pályázatot hirdet
Büntetõjogi Tanszékén
egyetemi docensi állásra

A kinevezésre kerülõ egyetemi docens feladatai:
– részvétel a büntetõjog tantárgy oktatásában valamennyi szemeszterben, ezen belül elõadások, gyakorlati órák, alterna-
tív elõadások, illetve szemináriumok tartása büntetõjog tárgyból,
– közremûködés oktatói segédanyagok jegyzetek, tankönyvrészlet megírásában,
– évfolyamdolgozatok, szakdolgozatok és diákköri dolgozatok témavezetése,
– bekapcsolódás a tanszék kutatómukájába, ezen belül elsõsorban a büntetõjog és az európai integráció összefüggései-
nek tudományos vizsgálata,
– hazai és nemzetközi tudományos tanácskozások szervezése, kapcsolattartás nemzetközi tudományos fórumokkal.

Pályázati feltételek:
– jogi egyetemi végzettség,
– legalább két „C” típusú középfokú nyelvvizsga,
– PhD-fokozat,
– jogi szakvizsga,
– legalább 8 év egyetemi oktatásban szerzett tapasztalat.

Pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó mukahelyének megnevezését, beosztását,
– szakmai önéletrajzát,
– végzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolatát (az eredeti bemutatásával)
– hazai és nemzetközi tudományos társaságokban végzett tevékenység igazolása,
– magyar és idegen nyelvû publikációs jegyzékét;
– külsõ pályázó esetében erkölcsi bizonyítvány.

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

Dr. Klinghammer István s. k.,
rektor
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A BUDAPESTI MÛSZAKI FÕISKOLA
pályázatot hirdet
NEUMANN JÁNOS INFORMATIKAI FÕISKOLAI KAR
Informatikai Rendszerek Intézetébe
teljes munkaidõs
fõiskolai docensi állás betöltésére

A leendõ fõiskolai docens feladata: a beágyazott intelligens rendszerek modul vezetése, a tárgyak fejlesztése, oktatása.
Kutatás-fejlesztési munka vezetése, végzése, az eredmények publikálása.

Pályázati feltétel: PhD-fokozat, szakirányú mesterfokozat és szakképzettség, idegennyelv-ismeret, legalább hét éves
felsõoktatási gyakorlat. A pályázó feleljen meg a felsõoktatásról szóló 2005. CXXXIX. törvényben és a BMF oktatói,
kutatói és tanári követelmény- és minõsítési rendszer, valamint ezen munkakörök betöltésével kapcsolatos eljárások
rendje szabályzatban rögzített követelményeknek is.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– eddigi oktatási és kutatási tevékenységét.

A pályázathoz mellékletként csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– tudományos munkák jegyzékét,
– szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okirat hiteles másolatát,
– oktatói kinevezésének másolatát,
– érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat anyagába a fõiskola Szervezeti és Mûködési Szabályzata szerint a kinevezéssel
kapcsolatban véleményezési joggal rendelkezõ bizottságok és testületek betekinthetnek.
A kinevezés hatálya: 2007. január 1-je.

A pályázat benyújtása: a pályázatot mellékleteivel együtt – a közzétételtõl számított 30 napon belül – 2 példányban kell
prof. dr. Rudas Imre a Budapesti Mûszaki Fõiskola (1034 Budapest, Bécsi út 96/b) rektora részére benyújtani.
A pályázat elbírálásának határideje, a pályázati határidõ leteltétõl számított min. 30 nap.

A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Budapesti Mûszaki Fõiskola Neumann János Informatikai Fõiskolai Kar Infor-
matikai Rendszerek Intézet fõiskolai docensi állására”.

könyvtárigazgató megbízásra

A könyvtárigazgató feladata:
– a mindenkor érvényes jogszabályok, rendelkezések alapján irányítja és ellenõrzi a könyvtár rendeltetésszerû mûködé-
sét,
– az intézmény fejlesztésével összhangban, a telephelyi könyvtárvezetõk segítségével összeállítja a könyvtár fejlesztési
terveit, jelentéseit, figyelembe véve a könyvtárnak a magyar könyvtári rendszerben betöltött szerepét;
– a telephelyi könyvtárvezetõk segítségével biztosítja a könyvtár gazdálkodásának rendjét, a könyvtári vagyon megõrzé-
sét, a könyvtár rendelkezésére bocsátott pénzügyi keretek rendeltetésszerû felhasználását a mindenkor érvényes jogsza-
bályok és szabályzatok szerint;
– gondoskodik a könyvtári berendezések folyamatos fejlesztésérõl;
– a rektor által átruházott hatáskörben aláírási és utalványozási jogkört gyakorol;
– gyakorolja a munkáltatói jogkört – a telephelyi könyvtárak személyi kérdéseiben;
– kezdeményezi a könyvtár dolgozóinak szakmai képzését és továbbképzését;
– kapcsolatot tart mindazon fõiskolai szervezeti egységekkel, amelyeknek tevékenységéhez a könyvtár munkája kötõ-
dik;
– a fõiskola képviseletében részt vesz hazai és nemzetközi könyvtári testületek munkájában, tevékenységével elõsegíti
ezek eredményes mûködését.
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Pályázati feltétel:
– a pályázónak meg kell felelnie a fõiskola vezetõi követelményrendszerében foglaltaknak;
– magyar állampolgárság, büntetlen elõélet;
– a fõiskolán határozatlan idõre szóló, teljes munkaidejû könyvtárosi kinevezés;
– többéves könyvtárvezetõi gyakorlat és a fõiskola szerkezetének és tevékenységének jó áttekintése.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– könyvtárosi munkáját, eddigi vezetõi tevékenységét,
– hazai és nemzetközi szervezetekben végzett munkáját;
– a fõiskola könyvtári tevékenységével kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzelését, további
minden olyan iratot, amelyet a pályázó fontosnak tart.

A pályázathoz mellékletként csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– minden, végzettséget, szakképzettséget tanúsító okirat hiteles másolatát,
– érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat anyagába a fõiskola Szervezeti és Mûködési Szabályzata szerint a megbízással
kapcsolatban véleményezési joggal rendelkezõ bizottságok és testületek betekinthetnek.

A megbízás hatálya: a megbízás 2007. január 1-jétõl 2011. december 31-ig szól.

A pályázt benyújtása, elbírálása: a pályázatot mellékleteivel együtt – a közzétételtõl számított 30 napon belül – 2 pél-
dányban kell prof. dr. Rudas Imre a Budapesti Mûszaki Fõiskola (1034 Budapest, Bécsi út 96/b) rektora részére benyúj-
tani. A pályázat elbírálásának határideje, a pályázati határidõ leteltétõl számított min. 30 nap.

A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Budapest Mûszaki Fõiskola könyvtárigazgatói megbízására”.

Prof. dr. Rudas Imre s. k.,
rektor

A KÖLCSEY FERENC REFORMÁTUS TANÍTÓKÉPZÕ FÕISKOLA
rektora pályázatot hirdet
rektorhelyettesi és oktatási és informatikai igazgatói megbízás ellátására

A megbízások 2006. október 1-jétõl 2009. június 30-ig szólnak.
A rektorhelyettes feladata: a rektor munkájának segítése, a vezetõi döntések elõkészítése és végrehajtása a szervezeti és
mûködési szabályzatban meghatározott területeken. Feladatai különösen: a tudományos, a kutatási és mûvészeti felada-
tok irányítása, szervezeti egységek közötti koordinálása, a pályázati tevékenység, a tantervfejlesztési tevékenység elvi
irányítása, a minõségbiztosítás elveinek érvényesíttetése, mûködési területén a vezetõi ellenõrzési feladatok ellátása.
Az oktatási és informatikai igazgató feladata: a rektor munkájának segítése az oktatási, tanulmányi ügyek vitelében. Fel-
adatai különösen a fõiskolán folyó képzések szervezésének, irányításának koordinálása, a felvételi tevékenység, a tan-
tervek, képzési programok készítésének koordinálására, a hallgatói tanulmányi, diákjóléti ügyek szervezése és ellenõr-
zése, a hallgatói kérelmek elbírálása, valamint a fõiskola informatikai infrastruktúrájának felügyelete.
A rektorhelyettesi megbízásra pályázhatnak: a fõiskolával fõállású munkaviszonyban álló fõiskolai tanárok és docen-
sek, akik egyetemi végzettséggel, magas szintû szakmai-tudományos munkássággal, vezetõi alkalmassággal rendelkez-
nek, és képesek – a rektor vezetésével – a fõiskola tudományos kutatói és mûvészeti tevékenységének és az intézményi
minõségbiztosítás, képzésfejlesztés elvi irányítására.
Az oktatási és informatikai igazgatói megbízásra pályázhatnak: a fõiskolával fõállású munkaviszonyban álló oktatók,
akik egyetemi végzettséggel, informatikai szakképzettséggel, szakmai munkássággal és vezetõi alkalmassággal rendel-
keznek, továbbá képesek – a rektor vezetésével – a fõiskola alapképzési tevékenységének, hallgatói ügyeinek az irányí-
tására és intézésére.
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A MÉDIA- ÉS KOMMUNIKÁCIÓ INTÉZET
ÉS A FELNÕTTKÉPZÉSI INTÉZET
vezetõi tisztségére

A megbízások 2006. október 1-jétõl 2011. június 30-ig szólnak.

A Média- és Kommunikációs Intézet vezetõjének feladata: a kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak tevé-
kenységének irányítása, a képzésben közremûködõ tanszékek tanterv- és tananyag-fejlesztési munkájának koordinálása,
a gyakorlati képzés szervezése, a képzés tartalmának és minõségének folyamatos fejlesztése.
A Felnõttképzési Intézet vezetõjének feladata: a fõiskola felnõttképzési tevékenységének – OKJ-s képzések, tanfolyami
képzések, pedagógus továbbképzések, szakirányú továbbképzések és felsõfokú szakképzések – szervezése, irányítása,
gazdálkodási, beszámolási feladatainak ellátása, a képzés tartalmának és minõségének folyamatos fejlesztése, a gyakor-
lati képzés megszervezése. Feladatát képezi a határon túli magyar tanítók továbbképzésével kapcsolatos szervezési fel-
adatok ellátása.
Az intézetvezetõi megbízásra pályázhatnak: a fõiskolával fõállású munkaviszonyban álló fõiskolai tanárok, docensek,
akik egyetemi végzettséggel, szakképzettséggel, szakmai munkássággal és vezetõi alkalmassággal rendelkeznek, továb-
bá képesek az alapképzési szak, illetve a felnõttképzés irányítását a szervezeti és mûködési szabályzatban meghatározot-
tak szerint ellátni.
A pályázatok elbírálásánál elõnyt jelent a tudományos fokozat és valamely világnyelv tárgyalóképes ismerete és a refor-
mátus felekezethez való tartozás.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– munkakörét, beosztását,
– eddigi szakmai és vezetõi munkájának részletes leírását, oktatási, nevelési, tudományos munkájának bemutatását,
– szakirodalmi munkásságának ismertetését,
– jelentõsebb külföldi szakmai útjainak, külföldi szakmai kapcsolatainak ismertetését,
– a tisztség betöltésével kapcsolatos vezetõi elképzeléseit.
A pályázó hozzájáruló nyilatkozatát, hogy pályázatát a fõiskola belsõ szabályzataiban meghatározott személyek és testü-
letek megismerhetik.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– fontosabb publikációinak jegyzékét,
– az iskolai végzettségét, tudományos fokozatát és idegennyelv-ismeretét dokumentáló iratok másolatát.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhívás Oktatási Közlönyben való megjelenését követõ 30. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: 2006. október 31.
A pályázatot három példányban a fõiskola rektorához kell benyújtani.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást a rektor ad.

Dr. Csorba Péter s. k.,
rektor

A NYÍREGYHÁZI FÕISKOLA
GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FÕISKOLAI KAR
pályázatot hirdet a
Filozófia Tanszékén
két fõiskolai docensi kinevezésre

Az egyik kinevezendõ fõiskolai docens feladata:
– elõadások tartása és gyakorlatok vezetése filozófiatörténet, etikatörténet, esztétika, zeneesztétika és médiaesztétika
tantárgyakból,
– szakdolgozati témavezetés, tantárgyfelelõsi feladatok ellátása,
– közremûködés a tanszéken zajló egyéb oktató- és kutatómunkában, illetve a tanszék külsõ kapcsolatainak fejlesztésé-
ben.
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A pályázó rendelkezzen:
– szakirányú (filozófia) egyetemi végzettséggel,
– PhD-fokozattal filozófia tudományból,
– legalább 8 éves felsõoktatásban szerzett oktatói-kutatói gyakorlattal,
– német nyelvbõl felsõfokú, angol nyelvbõl alapfokú állami nyelvvizsgával,
– a zeneesztétika történetét, illetve a zenei hermeneutika és fenomenológia problémáit érintõ kutatási területtel,
– szakirányú publikációkkal.

A másik kinevezendõ fõiskolai docens feladata:
– elõadások tartása és gyakorlatok vezetése filozófiatörténet, esztétika, etika, médiaelmélet, vizuális antropológia, film-
esztétika tantárgyakból,
– szakdolgozati témavezetés, tantárgyfelelõsi feladatok ellátása,
– közremûködés a tanszéken zajló egyéb oktató- és kutatómunkában, illetve a tanszék külsõ kapcsolatainak fejlesztésé-
ben.

A pályázó rendelkezzen:
– szakirányú (filozófia) egyetemi végzettséggel,
– PhD-fokozattal, filozófia tudományból,
– legalább 8 éves felsõoktatásban szerzett oktatói-kutatói gyakorlattal,
– német nyelvbõl felsõfokú, angol nyelvbõl alapfokú állami nyelvvizsgával,
– a képzõmûvészeti esztétika és a képtudomány kérdéseit érintõ kutatási területtel, valamint az ezekhez kapcsolódó
szakirányú publikációkkal.

a Mûvelõdéstudományi és Felnõttképzési Tanszékén
fõiskolai docensi kinevezésre

A kinevezendõ fõiskolai docens feladata:
– elõadások tartása és gyakorlatok vezetése kultúraközvetítés elmélete, mûvelõdéstörténet, kommunikációs technoló-
giák története tantárgyakból,
– szakdolgozati témavezetés, tantárgyfelelõsi feladatok ellátása,
– közremûködés a tanszéken zajló egyéb oktató- és kutatómunkában, illetve
– a tanszék külsõ kapcsolatainak fejlesztésében.

A pályázó rendelkezzen:
– szakirányú (történelem szakos) egyetemi végzettséggel,
– PhD-fokozattal a pályázat elbírálásáig,
– legalább 10 éves felsõoktatásban szerzett oktatói-kutatói gyakorlattal,
– német és angol nyelvbõl középfokú nyelvvizsgával,
– a mûvelõdéstörténet kommunikációtörténetet érintõ kutatási területtel, valamint ezekhez kapcsolódó szakirányú publi-
kációval.

A pályázatoknak tartalmaznia kell:
– a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, munkaköri besorolásra vonatkozó adatait,
– eddigi szakmai munkájának ismertetését,
– publikációs tevékenységet,
– külföldi tanulmányútjait, konferenciákon való részvételét,
– jövõbeni terveit,
– az idegennyelv-tudásra vonatkozó információkat.

A pályázati kérelemhez csatolni kell:
– az egyetemi oklevél és az idegennyelv-tudást igazoló dokumentum másolatát,
– a tudományos fokozatot igazoló dokumentum másolatát,
– a publikációs jegyzéket,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– kitöltött személyi adatlapot,
– az adatvédelmi törvény alapján készült nyilatkozatot a pályázati anyag kezelésérõl.
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Pályázhatnak a Nyíregyházi Fõiskolával közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalók.

A pályázatokat a megjelenést követõ 30 napon belül kell benyújtani a Nyíregyházi Fõiskola rektorának címezve (4401
Nyíregyháza, Sóstói út 31/B).
A kinevezésre 2007. január 1. napjától kerül sor, a bérezés a Kjt. szerint történik.

Dr. Balogh Árpád s. k.,
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 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
vp: vezetõi pótlék
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

Bélmegyer Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
5643 Bélmegyer,
Petõfi u. 2.

Óvodavezetõ Fõiskolai szintû óvoda-
pedagógusi v., közokta-
tás-vezetõi képesítés

ÁEI: azonnal.
Pc: Bélmegyer község polgár-
mestere

Farád Község
Képviselõ-testülete
9321 Farád,
Fõ u. 21.

Napközi otthonos
óvoda

Felsõfokú iskolai v. és
óvodapedagógusi szak-
képzettség
Óvodában óvodapeda-
gógus-munkakörben
szerzett legalább öt év
gyak.

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2011. júl. 31-ig
öt évre szól.
Pc: Tompos Béla polgármester

Kállósemjén Nagyköz-
ség Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
4324 Kállósemjén,
Kossuth út 112.
Tel./fax: (42) 255-423,
(42) 255-356

Öt csoportos „Ficánka”
Napközi Otthonos
Óvoda
4324 Kállósemjén,
Dózsa Gy. u. 22.

Szakirányú fõiskolai v.,
öt év szgy.
Elõny: idegennyelv-tu-
dás.

ÁEI: 2006. dec. 1.
A megbízás 2011. júl. 31-ig
öt évre szól.
Pehi: 2006. nov. 30.
A pályázathoz csatolni kell: a
pályázó nyilatkozatát a szemé-
lyes adatainak nyíltan, ill. zártan
történõ kezelésérõl.
Pc: Kállósemjén nagyközség,
polgármester

Iskolaigazgatói és egyéb vezetõi állások

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

Corvin Mátyás Gimná-
zium és Mûszaki Szak-
középiskola
1165 Budapest,
Mátyás király tér 4.

Egyetemi szintû tanári
v., és szakképzettség.
Legalább öt év pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga.

ÁEI: 2006. dec. 1.
A megbízás 2012. aug. 15-ig
öt évre szól.
Pehi: legkésõbb 2006. nov. 30.
A pályázathoz csatolni kell: nyi-
latkozatot arról, hogy hozzájá-
rul-e, vagy sem teljes pályázati
anyagának véleményezõk és
döntéshozók részére történõ sok-
szorosításához, továbbításához,
fenntartói stratégiai célok meg-
valósulását célzó fejlesztési el-
képzeléseket is.
Szakmai ön., om., b.
ill. p.: Kjt. szerint az azonos in-
tézménytípus igazgatóinak illet-
ményével összhangban.
A pályázatot írásban, három azo-
nos szövegû és mellékletû pél-
dányban, zárt borítékban (egy
példányt nem kérünk összefûz-
ni), „Pályázat” megjelöléssel
kell benyújtani.
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1. 2. 3. 4.

Pc: Budapest Fõváros Önkor-
mányzata Fõpolgármesteri Hiva-
tal Központi Iktató
1052 Budapest,
Városház u. 9–11.
Ügyfélszolgálati Iroda

Jánkmajtis Község
Képviselõ-testülete
Jánkmajtis,
Kossuth L. u. 28.

Móricz Zsigmond
Általános Iskola

Felsõfokú pedagógus v.
és szakképesítés, leg-
alább ötéves szgy.
Elõny: közoktatási ve-
zetõi képzettség.

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2010. júl. 31-ig
öt évre szól.
A pályázathoz csatolni kell: ko-
rábbi munkaviszonyra vonatko-
zó igazolásokat is.
Pc: Jánkmajtis–Kisnamény–
Darnó községek körjegyzõje
Jánkmajtis, Kossuth L. u. 28.
Tel.: (44) 566-001

Kisvárda Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
4600 Kisvárda,
Szent László u. 7–11.

Nevelési Tanácsadó
4600 Kisvárda,
Szent László u. 42.

Pszichológus, vagy
gyermekpszichiáter,
vagy gyógypedagó-
gus-szakképesítés, öt év
szgy.
Elõny: szakvizsga.

ÁEI: 2006. dec. 1.
A megbízás 2011. aug. 15-ig
öt évre szól.
Pehi: a pályázat beadási határ-
idejét követõ 60 nap.
Pc: Polgármesteri Hivatal Mûve-
lõdési- és Egészségügyi Osztály

Németkér Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
7039 Németkér,
Rákóczi u. 2.

Németkéri Általános Is-
kola

Felsõfokú v. és szak-
képzettség, legalább öt
év pedagógus-munka-
körben szerzett szgy.
Elõny: vezetõi gyakor-
lat, pedagógus-szak-
vizsga, német nyelv és
kultúra ismerete.

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2011. júl. 1-ig
öt évre szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ elsõ testületi ülés.
Juttatás: szl. megegyezés szerint.
Pc: Dr. Bakos Batu polgármester.
Tel.: (75) 331-142

Pályázati felhívás
pedagógus-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 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.
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Rövidítések:

ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
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

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

1. 2. 3. 4.

Óvodapedagógus

Kincskeresõ Napközi
Otthonos Óvoda
6781 Domaszék,
Ady Endre u. 14.

Óvodapedagógus ÁEI: azonnal.
Pc: Ocskóné Szakál Györgyi
óvodavezetõ

Budai Nagy Antal
Utcai Óvoda
7624 Pécs,
Budai Nagy Antal u. 5.
Tel.: (72) 315-455

Óvodapedagógus Fõiskolai v., elõny:
szakvizsga.

ÁEI: azonnal.
Pehi: a megjelenés utáni 30. na-
pot követõ 15 napon belül.
Pc., f: dr. Kapitányné Móré
Anna óvodavezetõ

1. Sz. Napközi Ottho-
nos Óvoda
2490 Pusztaszabolcs,
Deák Ferenc u. 21/1.
Tel./fax: (25) 273-047

Óvodapedagógus Fõiskolai v. ÁEI: azonnal.

Damjanich János Álta-
lános Iskola és Óvoda
5051 Zagyvarékas,
Alkotmány út 20.

Óvodapedagógus ÁEI: azonnal.
P: Polónyi László igazgató
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Tanító, tanár

1. 2. 3. 4.

Bihari János
Zeneiskola,
Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény
2740 Abony,
Kálvin út 1.

Abonyi munkahelyre:
1+fél gitártanár, 2 fõ
zongoratanár, 1 fõ
trombitatanár, 1+fél
szolfézstanár, 1 fõ
mélyréztanár (helyette-
sítésre, határozott idõ-
re), 1 fõ fuvolatanár
(helyettesítésre, hatá-
rozott idõre)

Törtel kihelyezett ta-
gozatra: 1 fõ zongo-
ra-szolfézstanár
Újszilvás kihelyezett
tagozatra: 1 fõ zongo-
ra-szolfézstanár
Jászkarajenõ kihelye-
zett tagozatra: 1 fõ
zongora-szolfézstanár

Jászkarajenõ, Kõröste-
tétlen, Törtel kihelye-
zett tagozatra: 1 fõ
néptánctanár

Zenemûvészeti, ill.
táncmûvészeti fõiskolai
v.

ÁEI: azonnal.
Pbhi: folyamatos.
Pehi: folyamatos.
Pc: Tóth László igazgató, a pályá-
zatot írásban kell benyújtani.
Szl. nincs.

Liszt Ferenc Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
6500 Baja,
Dózsa Gy. út 18.
Tel./fax: (79) 325-550

Klarinét szakos tanár Felsõfokú szakirányú
v.

ÁEI: azonnal.

Irinyi János
Általános és Alapfokú
Mûvészeti Iskola
8184 Balatonfûzfõ,
Irinyi u. 2.

Gitártanár Felsõfokú szakirányú
pedagógus-szakvizsga.

ÁEI: 2006. okt. 1.
Pehi: a benyújtási határidõtõl szá-
mított tíz napon belül.
Pc: Bandiné Liszt Amália igaz-
gató.
F: tel.: (20) 221-9811,
(88) 586-190

Csokonai Vitéz Mihály
Általános Iskola
2060 Bicske
Szent István út 42.
Tel.: (22) 565-087

Iskolapszichológus Szakirányú felsõfokú
v.

ÁEI: azonnal.
Pehi: a megjelenéstõl számított
60 nap.
Pc: Bárányos József igazgató
Tel./fax: (20) 932-0635

Józsefvárosi Nevelési
Tanácsadó
1081 Budapest,
Köztársaság tér 4.

Klinikai szakpszicho-
lógus

Pszichológus, klinikai
szakpszichológusi v.

Tel./fax: 303-9598
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1. 2. 3. 4.

Komplex Általános
Iskola
1107 Budapest,
Gém u. 5–7.

Logopédus Fõiskolai v. ÁEI: 2006. szept. 25.
f: Nagy Zoltán igazgató
Tel.: 261-7691

Álmos Vezér Gimná-
zium és Általános Iskola
1144 Budapest,
Álmos vezért tér 9.

Napközis nevelõ Fõiskolai tanítói v. ÁEI: azonnal.
Tel.: 222-6522

Csajági Református Ál-
talános Iskola
8163 Csajág,
Szabadság u. 1–3.
Tel.: (88) 440-117
e-mail: suli@altisk-csa-
jag.sulinet.hu

Testnevelés–matemati-
ka szakos tanár
Magyar szakos tanár
Napközis nevelõ

fõiskolai v.

Elõny: tanítói v., mate-
matika mûveltségi te-
rülettel

ÁEI: azonnal.
Juttatás: szl., étkh.

Hild József
Szakközépiskola
2400 Dunaújváros,
Bercsényi u. 8.

Építõmérnök–mérnök-
tanár

Építõmérnök–mérnök-
tanár

Történelem–bármely
szakos tanár

Egyetemi v.

Fõiskolai v.

Egyetemi v.

ÁEI: azonnal.

Dávid Király Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
4069 Egyek,
Fõ tér 1–3.
Tel.: (52) 579-029
e-mail: davidki-
raly@freemail.hu

Néptánctanár Táncmûvészeti fõisko-
lai v.

ÁEI: azonnal.
Pc., f.: igazgató

Lukin László Alapfokú
Mûvészeti Iskola
2030 Érd,
Felsõ u. 33.

Gitártanár fél vagy tel-
jes állásban

Fõiskolai vagy egyete-
mi v.

ÁEI: azonnal.
Pehi: a megjelenéstõl számított 45
nap.
Juttatás: utazásiköltség-térítés,
étkh.
Pc: Légrádi Lászlóné iskolatitkár
Tel.: (23) 365-641
Fax: (23) 364-318
Zenesuli.erd@matavnet.hu

Arany János
Általános Iskola
3768 Hidvégród,
Tornai út 39.
Tel.: (48) 450-014

Német–biológia–föld-
rajz szakos tanár

Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
A megbízás határozott idõre szól.
Juttatás: tp.
Pc:, f: igazgató
Tel.: (20) 513-9337

Nagy Sándor
Általános Iskola
2472 Kajászó,
Rákóczi út 80.

Magyar–történelem–fi-
zikai–kémia–testneve-
lés–német–technika
szakos tanár

Fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
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1. 2. 3. 4.

Egressy Béni
Mûvészeti Iskola
2900 Komárom,
Klapka Gy. út 54.
Tel.: (34) 340-247

Gitár szakos tanár Fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
Juttatás: étkh.

Széchenyi István Álta-
lános Iskola és Alapfo-
kú Mûvészetoktatási
Intézmény
9154 Mosonszentmiklós,
Felszabadulás út 1.

Matematika–számítás-
technika, vagy mate-
matika–fizika szakos
tanár

A pályázatot írásban kell benyúj-
tani.
F: tel.: (96) 564-469,
(30) 857-5811

De-Jó Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény
4400 Nyíregyháza,
Szabolcs u. 10.
Pf.: 141
Tel./fax: (42) 420-054

Társastánc pedagógus,
valamint néptánc pe-
dagógus

Hermann Ottó
Általános Iskola
8000 Székesfehérvár,
Koppány u. 2.

2 fõ tanító
A megbízás határozott
idõre szól.

Fõiskolai v.
Elõny: német nemzeti-
ségi szak és fejlesztõ
pedagógusi v.

ÁEI: azonnal.
Jelentkezni az intézmény igazga-
tójánál.

Ádám Jenõ Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény Zeneiskola
5000 Szolnok,
Óvoda u. 5.
Tel.: (56) 514-526

Ütõtanár
Zongora-orgonatanár,
gitártanár

Szakirányú zenemûvé-
szeti fõiskolai v.

ÁEI: azonnal.
A pályázathoz csatolni kell: elér-
hetõség.
Pc: Ádám Jenõ Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény, Zeneisko-
la igazgatója

Tiszaparti Gimnázium
és Humán Szakközépis-
kola
5000 Szolnok,
Tiszaparti sétány 4.
Tel.: (56) 510-890

Gyógytestnevelõ
(a 2006/2007. tanévre)

Egyetemi v. ÁEI: azonnal.
F: iskola titkársága
Tel.: (56) 510-890

Móricz Zsigmond Általá-
nos Iskola, Gimnázium,
Szakiskola, Diákotthon
és Pedagógusi Szak-
szolgálat
6060 Tiszakécske,
Erkel fasor 10.
Tel.: (76) 5440-063,
(76) 441-592, (30)
383-8867

Mûszaki szaktanár
(mezõgazdasági gé-
pész)

Gyakorlati szakoktató
(kõmûves-épületbur-
koló)

Szaktanár (építészet
szakmacsoport, rész-
munkaidõs, heti öt óra)

Mezõgazdasági gé-
pész, mûszaki tanár v.

Szakmunkás v., a fenti
szakma valamelyiké-
ben ötéves szgy.
Érettségi bizonyítvány
(minimális feltételek)

Magasépítõ építész-
mérnök, mûszaki tanár
v.

ÁEI: azonnal.
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1. 2. 3. 4.

Damjanich János Álta-
lános Iskola és Óvoda
5051 Zagyvarékas,
Alkotmány út 20.

Testnevelés–bármely

Angol–bármely

ÁEI: azonnal.
Pc: Polónyi László igazgató

Fekete István Általános
Iskola és Alapfokú Mû-
vészetoktatási Intéz-
mény
8621 Zamárdi,
Fõ u. 115.
Tel.: (85) 348-844,
(30) 425-8115

Néptánctanár Táncmûvészeti fõisko-
lai v.

ÁEI: azonnal.

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 tüntetni 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
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Zárás után érkezett közlemény, pályázati felhívások

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM KÖZLEMÉNYE
AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBE TARTOZÓ ISKOLARENDSZERÛ

KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPESÍTÉSEK 2006/2007. TANÉVI VIZSGAIDÕSZAKOK
SZAKMAI ÍRÁSBELI VIZSGARÉSZEINEK IDÕPONTJAIRÓL

SSZ.
SZAKKÉPESÍTÉS

Vizsgatantárgyak megnevezése
Vizsgaidõszakok Idõtartama

(perc)OKJ száma Megnevezése októberi vizsgaidõszak februári vizsgaidõszak május-júniusi vizsgaidõszak

1 53 5449 01 Anyagmozgató gépészeti technikus Szakmai ismeretek 2006.10.02 14.00 2007.02.05 14.00 2007.05.21 08.00 120

Munkatervezés 2006.10.03 14.00 2007.02.06 14.00 2007.05.21 11.00 120

2 52 5249 01 Anyagmozgatógép-szerelõ Szakmai ismeretek 2006.10.02 14.00 2007.02.05 14.00 2007.05.21 08.00 120

Munkatervezés 2006.10.03 14.00 2007.02.06 14.00 2007.05.21 11.00 120

3 52 5241 01 Autóelektronikai mûszerész Szakmai ismeretek 2006.10.02 14.00 2007.02.05 14.00 2007.05.21 08.00 300

4 52 5241 02 Autószerelõ Szakmai ismeretek 2006.10.02 14.00 2007.02.05 14.00 2007.05.21 08.00 300

5 33 5233 01 Fényezõ-mázoló Szakmai ismeretek 2006.10.02 14.00 2007.02.05 14.00 2007.05.21 08.00 120

Munkatervezés 2006.10.03 14.00 2007.02.06 14.00 2007.05.21 11.00 120

6 51 7001 01 Forgalomirányító és -szervezõ
Közlekedési hálózatok és technikai berende-
zések

2006.10.02 14.00 2007.02.05 14.00 2007.05.21 08.00 180

Forgalomirányítási ismeretek 2006.10.03 14.00 2007.02.06 14.00 2007.05.22 08.00 180

7 33 5241 01 Hajóépítõ Szakmai ismeretek 2006.10.02 14.00 2007.02.05 14.00 2007.05.21 08.00 120

Hajók építése és berendezése 2006.10.03 14.00 2007.02.06 14.00 2007.05.21 11.00 120

8 52 5441 01 Hajógép- és berendezési technikus Mûszaki alapismeretek 2006.10.02 14.00 2007.02.05 14.00 2007.05.21 08.00 120

Hajók építése, gépeik és villamos berendezé-
seik

2006.10.03 14.00 2007.02.06 14.00 2007.05.22 08.00 180

9 54 5441 01 Hajózási technikus Hajózási Szabályzat, hajózástan 2006.10.02 14.00 2007.02.05 14.00 2007.05.21 08.00 180

Hajóépítéstan és gépészeti ismeretek 2006.10.03, 14.00 2007.02.06 14.00 2007.05.22 08.00 180

10 53 5441 03 Jármû-elektronikai technikus Jármû-elektronikai ismeretek 2006.10.02 14.00 2007.02.05 14.00 2007.05.21 08.00 120

Rendszertechnika és programozás 2006.10.03 14.00 2007.02.06 14.00 2007.05.21 11.00 120

11 33 5241 02 Karosszérialakatos Szakmai ismeretek 2006.10.02 14.00 2007.02.05 14.00 2007.05.21 08.00 120

Munkatervezés 2006.10.03 14.00 2007.02.06 14.00 2007.05.21 11.00 120

12 51 5241 04
Kötöttpályásjármû-elektronikai mû-
szerész

Kötöttpályásjármû-elektronikai ismeretek 2006.10.02 14.00 2007.02.05 14.00 2007.05.21 08.00 120

Szerkezettan 2006.10.03 14.00 2007.02.06 14.00 2007.05.21 11.00 120

13 51 5241 05
Kötöttpályásjármû-villamossági sze-
relõ

Szakmai ismeretek 2006.10.02 14.00 2007.02.05 14.00 2007.05.21 08.00 120

Munkatervezés 2006.10.03 14.00 2006.02.06 14.00 2007.05.21 11.00 120

14 51 5241 06
Kötöttpályásmotor- és erõátvitelibe-
rendezés-szerelõ

Szakmai ismeretek 2006.10.02 14.00 2007.02.05 14.00 2007.05.21 08.00 120

Munkatervezés 2006.10.03 14.00 2007.02.06 14.00 2007.05.21 11.00 120
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SSZ.
SZAKKÉPESÍTÉS

Vizsgatantárgyak megnevezése
Vizsgaidõszakok Idõtartama

(perc)OKJ száma Megnevezése októberi vizsgaidõszak februári vizsgaidõszak május-júniusi vizsgaidõszak

15 51 5223 05 Közlekedésautomatikai mûszerész Szakmai ismeretek 2006.10.02 14.00 2007.02.05 14.00 2007.05.21 08.00 180

16 53 5423 05 Közlekedésautomatikai technikus Szakmai ismeretek 2006.10.02 14.00 2007.02.05 14.00 2007.05.21 08.00 180

17 52 5832 01 Közlekedésépítõ, hídépítõ technikus Hídépítés 2006.10.02 14.00 2007.02.05 14.00 2007.05.21 08.00 300

Közlekedésépítés 2006.10.03 14.00 2007.02.06 14.00 2007.05.22 08.00 300

18 52 5832 02
Közlekedésépítõ, informatikai tech-
nikus

Híd- és közlekedésépítés 2006.10.02 14.00 2007.02.05 14.00 2007.05.21 08.00 300

Informatika és számítástechnika 2006.10.03 14.00 2007.02.06 14.00 2007.05.22 08.00 300

19 52 5832 03
Közlekedésépítõ, környezetvédõ
technikus

Környezetvédelem és infrastruktúra 2006.10.02 14.00 2007.02.05 14.00 2007.05.21 08.00 300

Híd- és közlekedésépítés 2006.10.03 14.00 2007.02.06 14.00 2007.05.22 08.00 300

20 52 5832 04 Közlekedésépítõ, útépítõ, technikus Útépítés és forgalomtechnika 2006.10.02 14.00 2007.02.05 14.00 2007.05.21 08.00 300

Híd- és vasútépítés 2006.10.03 14.00 2007.02.06 14.00 2007.05.22 08.00 300

21 52 5832 05
Közlekedésépítõ, vasútépítõ techni-
kus

Vasútépítés és fenntartás 2006.10.02 14.00 2006.02.05 14.00 2007.05.21 08.00 300

Híd- és útépítés 2006.10.03 14.00 2007.02.06 14.00 2007.05.22 08.00 300

22 53 5441 05
Közlekedésgépészeti technikus,
közútijármû-gépész

Szakmai ismeretek 2006.10.02 14.00 2007.02.05 14.00 2007.05.21 08.00 300

Munkatervezés 2006.10.03 14.00 2007.02.06 14.00 2007.05.22 08.00 180

23 53 5441 06
Közlekedésgépészeti technikus, vas-
útgépész

Szakmai ismeretek 2006.10.02 14.00 2007.02.05 14.00 2007.05.21 08.00 120

Munkatervezés 2006.10.03, 14.00 2007.02.06 14.00 2007.05.21 11.00 120

24 33 5842 06 Közlekedési és vízépítési búvár Szakmai ismeretek 2006.10.02 14.00 2007.02.05 14.00 2007.05.21 08.00 180

25 52 7010 01
Közlekedésüzem-viteli, gépjármû-
üzemi technikus

Árutovábbítási ismeretek 2006.10.02 14.00 2007.02.05 14.00 2007.05.21 08.00 180

Személyszállítási ismeretek 2006.10.03 14.00 2007.02.06 14.00 2007.05.22 08.00 180

Közlekedésgazdaságtan 2006.10.04 14.00 2007.02.07 14.00 2007.05.23 08.00 180

26 52 7010 02
Közlekedésüzem-viteli, hajózási és
kikötõi technikus

Hajózási és kikötõi üzemtan 2006.10.02 14.00 2007.02.05 14.00 2007.05.21 08.00 180

Hajók 2006.10.03 14.00 2007.02.06 14.00 2007.05.22 08.00 180

27 52 7010 03
Közlekedésüzem-viteli, légi közle-
kedési technikus

Jegyeladás 2006.10.02 14.00 2007.02.05 14.00 2007.05.21 08.00 180

Utaskiszolgálás 2006.10.03 14.00 2007.02.06 14.00 2007.05.22 08.00 180

28 52 7010 04
Közlekedésüzem-viteli, szállítmá-
nyozási technikus

Szakmai ismeretek 2006.10.02 14.00 2007.02.05 14.00 2007.05.21 08.00 120

Útvonaltervezés, díjszámítás 2006.10.03 14.00 2007.02.06 14.00 2007.05.21 11.00 120

29 53 5441 08 Repülõgépész-technikus Szakmai ismeretek 2006.10.02 14.00 2007.02.05 14.00 2007.05.21 08.00 180

30 51 5241 07
Repülõgép-javító, repülõgépsár-
kány-javító

Lemezszerkezeti és kompozitszerkezeti is-
meretek

2006.10.02 14.00 2007.02.05 14.00 2007.05.21 08.00 180

21.szám
O

K
T

A
T

Á
S

I
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

2413



SSZ.
SZAKKÉPESÍTÉS

Vizsgatantárgyak megnevezése
Vizsgaidõszakok Idõtartama

(perc)OKJ száma Megnevezése októberi vizsgaidõszak februári vizsgaidõszak május-júniusi vizsgaidõszak

Angol szaknyelvi ismeretek 2006.10.03 14.00 2007.02.06 14.00 2007.05.22 08.00 180

31 52 5241 03 Repülõgép-mûszerész Általános repülési és mûszaki ismeretek 2006.10.02 14.00 2007.02.05 14.00 2007.05.21 08.00 120

Légijármûvek elektromos és hírközlési be-
rendezései

2006.10.03 14.00 2007.02.06 14.00 2007.05.21 11.00 120

32 53 5441 07 Repülõgép-mûszerész technikus Szakmai ismeretek 2006.10.02 14.00 2007.02.05 14.00 2007.05.21 08.00 180

33 52 5241 04 Repülõgép-szerelõ Szakmai ismeretek 2006.10.02 14.00 2007.02.05 14.00 2007.05.21 08.00 180

34 52 3439 04 Szállítmányozási ügyintézõ Szakmai ismeretek 2006.10.02 14.00 2007.02.05 14.00 2007.05.21 08.00 120

Idegen nyelv 2006.10.03 14.00 2007.02.06 14.00 2007.05.21 11.00 90

35 33 5832 01 Útfenntartó szakmunkás Szakmai ismeretek 2006.10.02 14.00 2007.02.05 14.00 2007.05.21 08.00 180

36 52 7001 01 Vasútüzemvitel-ellátó Díjszabási ismeretek 2006.10.02 14.00 2007.02.05 14.00 2007.05.21 08.00 240

Pénztári ismeretek 2006.10.03 14.00 2007.02.06 14.00 2007.05.22 08.00 240

Forgalmi ismeretek 2006.10.04 14.00 2007.02.07 14.00 2007.05.23 08.00 240

Megjegyzés: a nappali és az esti, valamint a levelezõ tagozat írásbeli vizsgaidõpontjai megegyeznek
A szakmai vizsga elõkészítésérõl szóló jelentés (vizsga bejelentése) megküldésének végsõ határideje:

a 2006. októberi vizsgákhoz 2006. augusztus 30.
a 2007. februári vizsgákhoz 2006. december 30.
a 2007. májusi vizsgákhoz 2007. március 2.

A jelentést (vizsga bejelentése) a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Közlekedési Stratégiai és Nemzetközi fõosztályának kell megküldeni.
A vizsgacsoportonként összeállított jelentésnek tartalmaznia kell:

a szakképesítés OKJ azonosító számát és megnevezését,
a vizsgarészek és tantárgyak megnevezését,
a vizsgázók számát (vizsgarészre, illetve annak vizsgatantárgyaira vonatkozóan),
a szakmai vizsga helyét és idõpontját (írásbeli vizsgarész tantárgyankénti idõpontjait; gyakorlati vizsgarész idõpontjait és helyszíneit; a szóbeli vizsgarész
idõpontját, illetve, ha a szóbeli izsga több napon át tart, akkor azok idõpontjait) ,
a közoktatási intézmény OM azonosítóját.

A vizsgabejelentõ- és a tételigénylõ lap letölthetõ a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium honlapjáról: www.gkm.gov.hu
Internetcím megnyítás után: közlekedés menüpont, közlekedéspolitika
Az írásbeli tételek átvétele:
A táblázatban szereplõ szakképesítések írásbeli vizsgáihoz igényelt tételeket az igénylõ intézmény megbízólevéllel ellátott dolgozója
– a 2006. októberi vizsgákhoz 2006. szeptember 27-án (szerda) 08.00-14.00 óra között,
– a 2007. februári vizsgákhoz 2007. január 31-én (szerda) 08.00-14.00 óra között,
– a 2007. májusi vizsgákhoz 2007. május 16-án (szerda) 08.00-14.00 óra között,
veheti át a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (1024 Budapest, Margit krt. 85.) III. emelet 310. sz. helyiségében.

Szûcs Lajos s. k.,
fõosztályvezetõ
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Pályázati felhívások felsõoktatási intézmények vezetõi és oktatói állásaira

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARA
pályázatot hirdet
tanszékvezetõi megbízásra a
Polgári Jogi Tanszékre

A kinevezendõ tanszékvezetõ feladata:
Szervezi a tanszék oktató, tudományos kutató és egyéb tevékenységét, irányítja és ellenõrzi a hozzá beosztott oktatók,
ügyintézõk, doktoranduszhallgatók és demonstrátorok munkáját. Képviseli a tanszéket az egyetem és a kar vezetõ szer-
veinél és más külsõ szervek elõtt, véleményt nyilvánít a tanszéket érintõ valamennyi kérdésben, javaslataival ilyen tartal-
mú döntést kezdeményezhet.
Gondoskodik az oktatott tantárgyak tudományos mûvelésérõl a tanszéken, a kari és tanszéki tanterv folyamatos egyezte-
tésérõl, a tantervi követelmények betartásáról, a tanrendi kötelezettségek tanszék általi teljesítésérõl. Támogatja a tudo-
mányos diákkörök munkáját, gazdálkodik az oktatási egység rendelkezésére álló költségvetési forrásokkal. Pályázhat-
nak az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar fõállású egyetemi tanárai és docensei. A tanszékvezetõi megbízás határozott
idõre, egyetemi tanárok és habilitált egyetemi docensek esetében legfeljebb öt évre, egyéb esetekben 2007. augusztus
31-ig tartó idõtartamra szól.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, munkaköri besorolását,
– a pályázó vezetõi programját,
– szakmai önéletrajzot, publikációs jegyzéket.
A pályázatokat a megjelenéstõl számított 30 napon belül az ELTE ÁJK dékánjának címezve a kar Dékáni Titkárságára
kell benyújtani. (1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.)

pályázatot hirdet
a Pénzügyi Jogi Tanszék
tanársegédi állására

Pályázati feltételek:
– állam- és jogtudományi egyetemi végzettség,
– jogi szakvizsga,
– két nyugat-európai nyelv ismerete, amelybõl az egyik felsõfokú, a másik középfokú C típusú nyelvvizsgával igazolt,
– többéves gyakorlati tapasztalat az adójog és a pénzügyi piacok joga területén,
– doktori képzésben való részvétel,
– rendszeres tudományos tevékenység.

Az egyetemi tanársegéd feladata:
– részvétel a pénzügyi jog címû tárgy oktatásában a nappali, az esti és a levelezõ tagozaton,
– részvétel a kötelezõ gyakorlatok megtartásában,
– alternatív tárgy meghirdetése,
– vizsgáztatás a tanszék által oktatott tárgyakból minden tagozaton,
– témavezetõként közremûködés évfolyam és szakdolgozatok elkészítésénél,
– a tanszék mellett mûködõ tudományos diákkör tevékenységének szakmai támogatása,
– részvétel a tanszék kutatási programjaiban.

A pályázathoz csatolni kell a következõket:
– szakmai önéletrajz,
– egyetemi végzettséget igazoló okirat másolata, az eredeti bemutatása mellett,
– nyelvvizsgát/nyelvvizsgákat igazoló okirat másolata, az eredeti bemutatása mellett,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A pályázatokat a megjelenéstõl számított 30 napon belül kell benyújtani az ELTE ÁJK dékánjához (1053 Budapest,
Egyetem tér 1–3.).
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pályázatot hirdet
Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszékére
tanársegédi állásra

Pályázati feltételek:
– állam- és jogtudományi egyetemi végzettség,
– legalább két középfokú, C típusú állami nyelvvizsgával igazolt nyelvismeret az Európai Unió hivatalos nyelvei közül,
– az Európai Unió jogának egyetemi oktatásában való gyakorlat.

A pályázónak igazolnia kell doktori (PhD) tanulmányainak megkezdését.

Az egyetemi tanársegéd feladata:
– részvétel az Európai Közösség kereskedelmi joga címû tantárgy oktatásában a nappali, az esti és a levelezõ tagozat,
– alternatív és fakultatív tárgy meghirdetése,
– vizsgáztatás a tanszék által oktatott tárgyakból minden tagozaton,
– témavezetõként közremûködés évfolyam és szakdolgozatok elkészítésénél,
– a tanszék mellett mûködõ tudományos diákkör tevékenységének szakmai támogatása,
– részvétel a tanszék kutatási programjaiban.

A pályázathoz csatolni kell a következõket:
– szakmai önéletrajz,
– egyetemi végzettséget igazoló okirat másolata, az eredeti bemutatása mellett,
– nyelvvizsgát/nyelvvizsgákat igazoló okirat másolata, az eredeti bemutatása mellett,
– erkölcsi bizonyítvány.

A pályázatokat a megjelenéstõl számított 30 napon belül kell benyújtani az ELTE ÁJK dékánjához (1053 Budapest,
Egyetem tér 1–3.).

Dr. Klinghammer István s. k.,
rektor

A MOHOLY-NAGY MÛVÉSZETI EGYETEM
pályázatot hirdet
a Vizuális Kommunikáció Tanszéken
részmunkaidõs egyetemi docensi álláshely betöltésére

A kinevezendõ docens feladata a fotográfia-tervezés címû tárgy elõadásainak tartása, gyakorlatainak vezetése.
A pályázónak szakirányú egyetemi végzettséggel, mûvészeti (DLA)-fokozattal, vagy azzal egyentértékû mûvészeti díj-
jal, legalább 10 éves felsõoktatási oktatói gyakorlattal kell rendelkeznie, s meg kell felelnie az egyetem oktatói követel-
ményrendszere docensekkel szemben támasztott elvárásainak.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó önéletrajzát, iskolai végzettséget, mûvészeti (DLA)-fokozatot, vagy az ezzel
egyenértékû mûvészeti díjat tanúsító okiratainak hiteles másolatát, publikációs jegyzéket, kiállításainak jegyzékét, vala-
mint a pályázó betöltendõ munkakörrel kapcsolatos elképzeléseit. Tartalmaznia kell a pályázó arra vonatkozó nyilatko-
zatát, amely szerint hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat anyagait az egyetem állásfoglalásra jogosult testületei és vezetõi
megismerhessék.
A pályázatot a pályázati felhívás megjelenésétõl számított 30 napon belül az egyetem rektorához kell benyújtani (1121
Budapest, Zugligeti út 9–25.). A pályázat elbírálásának határideje a pályázati határidõ leteltétõl számított 90 nap.

Droppa Judit s. k.,
egyetemi tanár,

rektor
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A SEMMELWEIS EGYETEM
rektora pályázatot hirdet
az Általános Orvostudományi Karon
docensi álláshely betöltésére

Az álláshelyek 2006. október 1-jétõl betölthetõek, határozatlan idõre szóló kinevezéssel.

Általános feladatok: részvétel az oktató-nevelõ (pl. gyakorlatvezetés, tantermi elõadás, TDK nevelõmunka, továbbkép-
zés) és tudományos munkában, valamint az egészségügyi ellátásban.

Általános pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– a pályázott szak mûveléséhez alkalmas egyetemi diploma,
– szakvizsga, amennyiben az adott szakterületen megszerezhetõ,
– szakmai gyakorlat,
– doktori (PhD) fokozat,
– aktív egyetemi oktatói tevékenység (pl. rendszeres gyakorlatvezetés, legalább alkalomszerû tantermi elõadás, TDK ne-
velõmunka),
– szakterületen jelentõs tudományos tevékenység,
– legalább egy világnyelv elõadóképes ismerete,
– a pályázó tevékenysége feleljen meg az általános szakmai etikai normáknak.

II. SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA
egyetemi docensi állás

Speciális pályázati feltételek:
– belgyógyász szakvizsga,
– gastroenterológus szakvizsga,
– kliniko-pharmakológus szakvizsga,
– onkológiai szakvizsga,
– két idegen nyelv elõadói szintû ismerete (legalább középfokú nyelvvizsgával is dokumentálva).

Speciális feladatok:
– a klinika gastroenterológiai, kliniko-pharmakológiai munkájának vezetése,
– részvétel a klinika gyógyító, oktató és tudományos munkájában,
– részvétel az idegen nyelvû oktatásban és a posztgraduális képzésben.

III. SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA
3 egyetemi docensi állás

1. egyetemi docens
Speciális pályázati feltételek:
– hematológiai szakképzettség,
– tízéves belgyógyászati fekvõbeteg-osztályos tevékenység,
– nemzetközi szintû tudományos és oktatási tevékenység a myelodysplasia szindróma genetikai hátterének vizsgálatá-
ban.

Speciális feladatok:
– hematológiai betegségek géneltéréseinek oktatása és klinikai kutatása,
– speciális járóbeteg-ellátásban való részvétel, különös tekintettel a myelodysplasia szindrómára.

2. egyetemi docens
Speciális pályázati feltételek:
– diabetológus szakképzettség,
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– tízéves belgyógyászati fekvõbeteg-osztályos tevékenység,
– nemzetközi szintû tudományos és oktatási tevékenység az 1-es típusú cukorbetegség genetikája tárgykörében,
– részvétel a Magyar Diabetes Társaság vezetõ szerveinek tevékenységében.

Speciális feladatok:
– részvétel a diabetológiai graduális és posztgraduális képzésben,
– 1-es típusú diabetes genetikai vonatkozásainak klinikai kutatása,
– speciális diabetológiai járóbeteg-ellátás vezetése.

3. egyetemi docens
Speciális pályázati feltételek:
– infektológiai szakképzettség,
– tízéves belgyógyászati fekvõbeteg-osztályos tevékenység,
– nemzetközi szintû tudományos tevékenység anyagcsere-betegségek tárgykörében.

speciális feladatok:
– részvétel az infektológiai oktatásban,
– az infektológia és az érelmeszesedés kapcsolatának klinikai kutatása,
– lipidológiai speciális járóbeteg-rendelés vezetése,
– járóbeteg-ellátásban való részvétel.

II. SZ. SZÜLÉSZETI ÉS NÕGYÓGYÁSZATI KLINIKA
egyetemi docensi állás

Speciális pályázati feltételek:
– szülészet-, nõgyógyászat szakvizsga,
– klinikai andrológiai tapasztalat.

Speciális feladatok:
– a klinika meddõségi és andrológiai ambulanciájának vezetése,
– két szülész szakorvos andrológiai kiképzése.

FARMAKOLÓGIAI ÉS FARMAKOTERÁPIÁS INTÉZET
egyetemi docens állás

Speciális feladatok:
– neurokémiai transzmisszió,
– neuropeptidek kutatása terén nemzetközileg elismert tudományos tevékenység,
– a centrális és perifériás neurotranszmisszió vizsgálatára alkalmas izoláltszervi laboratóriumi kutatások szervezése, irá-
nyítása, tudományos kutatócsoport vezetése,
– PhD-hallgatók témavezetése,
– a graduális és posztgraduális oktatásban való részvétel: magyar és angol nyelven elõadások, gyakorlatok tartása a far-
makológia különbözõ fejezeteibõl.

KÖZEGÉSZSÉGTANI INTÉZET
egyetemi docensi állás

Speciális pályázati feltételek:
– mikrobiológiai szakvizsga,
– habilitáció.

Speciális feladat:
– vírusbetegségek kutatása, prevenciója és oktatása.
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I. SZ. GYERMEKGYÓGYÁSZATI KLINIKA
2 egyetemi docensi állás

1. egyetemi docens
Speciális pályázati feltételek:
– csecsemõ- és gyermekgyógyász szakvizsga,
– gastroenterológus szakvizsa,
– anyagcsere- és májbetegségek gondozásában való jártasság,
– angol felsõfokú szóbeli és német középfokú nyelvvizsga.

Speciális feladatok:
– a veleszületett anyagcsere-betegségek országos szûrõállomásának felügyelete,
– a Gyermekklinika hepatológiai részlegének vezetése,
– a krónikus májbetegek kivizsgálása és ellátása,
– sz. e. transzplantációra való elõkészítése és utógondozása,
– részvétel az egyetem graduális (magyar, angol és német nyelvû) és a posztgraduális oktatásban, valamint a tudományos
munkában.

2. egyetemi docens
Speciális pályázati feltételek:
– csecsemõ- és gyermekgyógyász szakvizsga,
– neonatológiai szakvizsga,
– neonatológiai, intenzív ellátásban, valamint csecsemõkori öröklõdõ anyagcsere-betegségek kivizsgálásában és kezelé-
sében való jártasság,
– német és angol középfokú nyelvvizsga.

Speciális feladatok:
– öröklõdõ anyagcsere-betegségben szenvedõ csecsemõk kivizsgálása, kezelése és gondozása,
– az I. sz. Gyermekklinika II. szintû neonatológiai intenzív osztályának vezetése,
– részvétel az egyetemi graduális (magyar, angol és német nyelvû) és a posztgraduális oktatásban, valamint a tudomá-
nyos munkában.

PSZICHIÁTRIAI ÉS PSZICHOTERÁPIÁS KLINIKA
egyetemi docensi állás

Speciális pályázati feltételek:
– kiemelkedõ publikációs tevékenység (érje el az MTA doktora fokozathoz elõírt szintet),
– jártasság a kognitív idegtudományi kutatásokban,
– jártasság skizofréniában szenvedõ betegek komplex ellátásában és skizofréniakutatásokban,
– angolnyelv-ismeret oktatási szinten.

Speciális feladatok:
– a klinika A2 részlegének vezetése,
– a korszerû kognitív és neuropszichológiai módszerekkel folytatott klinikai kutatásokban való részvétel,
– az angol és magyar nyelvû graduális és posztgraduális pszichiátriai képzés oktatásában való részvétel.

MAGATARTÁSTUDOMÁNYI INTÉZET
2 egyetemi docensi állás

1. egyetemi docens
Speciális pályázati feltételek:
– kiemelkedõ jártasság az alvásmedicina területén,
– pszichiátria szakvizsga,
– nemzetközileg is elismert, kiemelkedõ kutatói és publikációs tevékenység.
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Speciális feladatok:
– alvásmedicina munkacsoportban vezetõi feladatok ellátása,
– graduális oktató-nevelõ munka végzése és irányítása,
– alvásmedicina graduális oktatásának tartalmi és szervezeti kereteinek kidolgozása, szervezése, oktatása,
– tudományos diákköri munka szervezése, irányítása az alvásmedicina területén,
– PhD-témavezetõi tevékenység,
– nemzetközi kapcsolatok építése az alvásmedicina területén,
– posztgraduális továbbképzések szervezése,
– kutatási pályázatok benyújtása az alvásmedicina területén,
– nemzetközi és hazai konferenciákon szervezõi és tudományos – szakmai feladatok ellátása (rendezvények és szimpó-
ziumok szervezése),
– nemzetközi és hazai tudományos társaságokban aktív szerepvállalás az alvásmedicina területén,
– pszichoterápiás és magatartásorvoslási módszerek alkalmazása az alvászavarok kezelésére.

2. egyetemi docens
(négyórás állás)
Speciális pályázati feltételek:
– belgyógyász szakvizsga,
– nefrológia szakvizsga,
– kiemelkedõ kutatói és publikációs tevékenység,
– nemzetközileg is elismert, kiemelkedõ jártasság a pszichonefrológia területén.

Speciális feladatok:
– pszichonefrológia munkacsoport vezetése,
– pszichoszomatikus kutatások és életminõség-kutatások szervezése, végzése, irányítása, graduális és posztgraduális
képzések a pszichoszomatika területén,
– pszichoszomatika területeken végzett oktató-nevelõ munka irányítása,
– bizonyítékokon alapuló orvoslás a klinikai epidemiológia graduális és posztgraduális kurzus szervezeti és tartalmi ke-
reteinek kidolgozása, vezetése,
– pszichonefrológia szabadon választható kurzus szervezése,
– különbözõ szakterületeket képviselõ klinikákkal, munkacsoportokkal (belgyógyászat, nefrológia, kardiológia, diabe-
tológia transzplantáció, onkológia stb.) való kapcsolatok kiépítése, összefogása,
– nemzetközi kapcsolatok építése a pszichoszomatika és az életminõség-kutatás területén,
– tudományos diákköri munka szervezése, irányítása a pszichoszomatika területén,
– PhD-témavezetõi tevékenység a pszichoszomatikus medicina és az életminõség-kutatás területén.

A pályázathoz mellékelni kell:
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– önéletrajz,
– diploma, vagy (helyben) hitelesített másolata,
– szakvizsga-bizonyítványok vagy (helyben) hitelesített másolata (amennyiben pályázati feltétel),
– tudományos fokozatot tanúsító okirat, vagy (helyben) hitelesített másolata,
– nyelvvizsga-bizonyítvány, vagy (helyben) hitelesített másolata (amennyiben a pályázó rendelkezik vele),
– orvosok alap- és mûködési nyilvántartási igazolványa vagy (helyben) hitelesített másolata,
– „Személyi adatlap” (beszerezhetõ az egyetem humánpolitikai (önálló) osztályán, vagy letölthetõ a
www.old.sote.hu/human honlapról),
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát az egyetem Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzatában rögzített bizottságok és testületek megismerjék,
– „Kérdõív az egyetemi docensi kinevezések elbírálásának szempontjaihoz” címû nyomtatvány (beszerezhetõ az egye-
tem humánpolitikai (önálló) osztályán, vagy letölthetõ a www.old.sote.hu/human honlapról),
– megjelent a közlemények elsõ oldalának fénymásolata,
– tudományos munkák jegyzéke (a kérdõívet és a kérdõív alapján összeállított jegyzéket a Semmelweis Egyetem Köz-
ponti Könyvtárában kell hitelesíteni),
– az önéletrajzot és a kérdõívet elektronikus formában is csatolni kell floppyn vagy az uanita@rekhiv.sote.hu e-mail
címre.
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A pályázat beadási határideje: az Oktatási Közlönyben történõ megjelenést követõ 30. nap.
A szabályszerûen összeállított pályázatokat két példányban az egyetem humánpolitikai (önálló) osztályára (1085 Buda-
pest, Üllõi út 26. fszt. 11.) kell benyújtani.

Berényi Zsuzsa s. k.,
osztályvezetõ

A BERZSENYI DÁNIEL FÕISKOLA
pályázatot hirdet a
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Interkulturális Tanulmányok Intézetének
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékére
egyetemi docensi munkakörre

A kinevezendõ egyetemi docens feladata:
– a lexikográfia, a terminológia, a szaknyelv kutatás-oktatás,
– a nyelvészeti kutatás módszertana, valamint a felsorolt területekhez kapcsolódó speciális tárgyak oktatása, ezen kívül
feladata részt venni a tanszék kutatási programjaiban és a tudományos közéletben.

Pályázati feltételek:
– habilitáció,
– legalább 10 év oktatási és kutatási gyakorlat a felsõoktatásban, különös tekintettel a szótártani tanulmányok, a nyelvi és
szaknyelvi szabályozások, a szaknyelv, a nyelvújítás mint a nyelvfejlõdés jelenségének területére: szakirányú, legalább
PhD-szintû tudományos fokozat, nemzetközileg elismert publikációs tevékenység, idegen nyelvû elõadókészség.

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Mûszaki Informatikai és Gazdaságtudományi Intézetének
Gazdasági Tanszékéra
további jogviszonyú fõiskolai docensi munkakörre

A kinevezendõ fõiskolai docens feladata:
– a vállalkozási ismeretek, kisvállalkozási ismeretek, stratégiai vezetés tantárgyak tantárgyfelelõsi teendõinek ellátása, e
tantárgyak oktatása, tematikák és tantervek kidolgozása, közremûködés szakirányú továbbképzésekben, önköltséges le-
velezõ képzésekben.

Pályázati feltételek:
– szakirányú egyetemi végzettség,
– legalább 10 éves egyetemi oktatói tapasztalat,
– PhD-fokozat a közgazdaságtudomány területérõl,
– legalább egy idegen nyelv középfokú ismerete,
– önálló kutatási téma, rendszeres publikációs tevékenység, szakvezetési, szakindítási tapasztalat.

A pályázóknak meg kell felelniük a Berzsenyi Dániel Fõiskola oktatói követelményrendszerében támasztott követelmé-
nyeknek.

A pályázatokhoz mellékelni kell: végzettséget, nyelvismeretet igazoló dokumentumok közjegyzõ által hitelesített máso-
latát, érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt.
A pályázatokat a fõiskola rektorához kell benyújtani a megjelenést követõ 30 napon belül (9701 Szombathely, Károlyi
Gáspár tér 4. Pf. 170.).

Dr. Gadányi Károly s. k.,
rektor
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A TESSEDIK SÁMUEL FÕISKOLA (Szarvas)
Idegen Nyelvi és Nemzetközi Kapcsolatok Intézete
pályázatot hirdet
fõiskolai docensi álláshely betöltésére

A kinevezendõ fõiskolai docens feladata:
– gyakorlatok vezetése olasz és német nyelv tárgyakból,
– szakdolgozat témavezetése a szakterületéhez kapcsolódóan
– TDK-dolgozatok konzultációja,
– folyamatos és magas színvonalú kutatás a szakterületéhez kapcsolódva, kutatási eredmények publikálása,
– aktív részvétel az intézet munkájában.

A pályázónak meg kell felelnie a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben, valamint a Tessedik Sámuel Fõ-
iskola foglalkoztatási követelményrendszerében foglaltaknak.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– nyelvtudást igazoló okiratok másolatát,
– publikációk és elõadások jegyzékét.

A pályázatot a fõiskola rektorához kell benyújtani a megjelenéstõl számított 30 napon belül. Cím: 5540 Szarvas, Szabad-
ság út 2.

Dr. Patay István s. k.,
egyetemi tanár,

rektor

Az esztergomi VITÉZ JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS TANÍTÓKÉPZÕ FÕISKOLA
rektora pályázatot hirdet
Szociális Képzési és Neveléstudományi Tanszékére,
fõiskolai tanári állásra

A kinevezésre kerülõ fõiskolai tanár feladata:
– Részvétel a tanító és a szociálpedagógia szakos hallgatók oktatásában, a természetismeret és tanítása résztárgyai,
egészségnevelés, egészségtudományi ismeretek, mentálhigiéné, szociálpedagógiai gyakorlat és gyakorlatelemzés tár-
gyak oktatásában,
– tanszék tudományos-szakmai kapcsolatainak fejlesztése,
– részvétel a tanszék oktatással, kutatással és fejlesztéssel kapcsolatos irányítási és szervezési munkájában,
– eredményes pályázati tevékenység elõsegítése.

Pályázati feltétek:
– szakirányú egyetemi végzettség,
– PhD-fokozat,
– felsõoktatási gyakorlat.

A pályázattal benyújtandó dokumentumok:
– szakmai és tudományos tevékenységet tartalmazó részletes önéletrajz,
– egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, PhD-t, nyelvvizsgát igazoló oklevelek és bizonyítványok másolatai,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy errõl szóló igazolás,
– az adatvédelmi törvény alapján készült nyilatkozat arról, hogy a pályázatot az arra feljogosított testületek és bizottsá-
gok megismerhetik.

A pályázatot a megjelenéstõl számított 30 napon belül, 1 eredeti és 2 fénymásolt példányban, a fõiskola rektorának cí-
mezve, a Vitéz János Római Katolikus Tanítóképzõ Fõiskola címére (2500 Esztergom, Majer István u. 1–3.) kell benyúj-
tani.
Eredményes pályázat esetén a kinevezés 2006. augusztus 15-tõl szól, a bérezés Kjt. szerint történik.
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Pályázati felhívás visszavonása

A Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetemi az Oktatási Közlöny 18/I. számában megjelent, az egyetem formatervezõi tanszé-
kére kiírt tanszékvezetõi pályázati felhívását érvényteleníti.

Dr. Bankó Sándor s. k.,
gazdasági fõigazgató,

fõtitkár

Pályázati felhívás
nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetõi és oktatói állásaira

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

1. 2. 3. 4.

Óvodavezetõi állások

Bénye-Káva Önkor-
mányzati Képviselõ-tes-
tület
2216 Bénye, Fõ út 74.
Tel.: 29/433-640

Napközi otthonos
óvoda
2216 Bénye,
Kossuth L. u. 2.

Szakirányú felsõfokú is-
kolai v. legalább 10 év
sz. gy.

A megbízás 5 évre szól
Pc.: polgármester

Gyõrújbarát Község
Önkormányzata
9081 Gyõrújbarát,
Liszt F. u. 9.

Pitypang Napközi Ott-
honos Óvoda
9081 Gyõrújbarát,
Óvoda u. 2.

Óvónõi diploma, 5 év
sz. gy., közoktatás-ve-
zetõi szakdiploma,
elõny: oktatási intéz-
ményben szerzett veze-
tõi gyakorlat

ÁEI: a pályázati eljárás befeje-
zését követõen. Pc-f: Juhászné
Árpási Irma poglármester,
Komjáti János jegyzõ
Tel.: (96) 543-651
Fax: (96) 355-044
e-mail: jegyzo@gybarat.axele-
ro.net

Óbarok Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2063 Óbarok,
Iskola u. 3.
Tel.: (22) 704-147
Fax: (22) 704-777

Óbaroki Napközi Ott-
honos Óvoda

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség legalább
5 éves pedagógus-mun-
kakörben szerzett sz. gy.

ÁEI: 2006. szept. 16.
A megbízás 5 évre 2011. szept.
15-ig szól.
Pehi.: 2006. szept 15.
sz.: nem tudnak biztosítani.
Pc.: polgármester

Iskolaigazgatói állások

Dóc Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
6766 Dóc,
Alkotmány u. 17.
Tel./fax: (62) 270-231

Általános iskola, óvoda,
községi könyvtár és
alapfokú mûvészeti is-
kola

Pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
felsõfokú iskolai v. és
szakirányú képzettség,
legalább 5 éves sz. gy.,
elõny: közoktatás-veze-
tõi szakvizsga, pedagó-
giai szakvizsga, vezetõi
gyakorlat, több szakos
tanári v. vagy felsõfokú
gazdálkodási v., kép-
zettség.

ÁEI: 2006. okt. 01.
A megbízás 5 évre szól.
Pehi: 2006. szept. 30., szakmai
ön., vpr. (közremûvelõdésre vo-
natkozóan is), p.: magasabb ve-
zetõi pótlék 200%. Pc.: Belovai
Pál polgármester
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1. 2. 3. 4.

Gógánfa–Megyer–
Rigács, Ukk–Zala-
meggyes Települési
Önkormányzatok Kép-
viselõ-testületei Intéz-
ményi Társulási Tanács
8346 Gógánfa,
Deák F. u. 23.

Fekete István
Közös Fenntartású
Általános Iskola
8346 Gógánfa–Ukk,
Kisfaludy u. 2.

Szakirányú felsõfokú
v., 5 év szgy.

ÁEI: az elbírálást követõen
azonnal.
Pehi: 2006. szept. 15.
Pc: Települési Önkormányzat
polgármester – Gógánfa
Tel.: (87) 457-122

Zichyújfalu Községi
Önkormányzat Képvi-
selõ-testület
8112 Zichyújfalu,
Kastélykert

Fekete István
Általános Iskola
és Mûvelõdési Ház
8112 Zichyújfalu,
Kastélykert

Felsõfokú szakirányú
v., legalább 5 éves sz. gy.
büntetlen elõélet, ma-
gyar állampolgárság

ÁEI: 2006. szept. 01. A megbí-
zás 5 évre, 2011. aug. 31-ig szól.
Pehi: a benyújtásra elõírt határ-
idõ lejárását követõ 30 napon
belül.
Személyes adatok kezelésére vo-
natkozó nyilatkozat.
Pc-f.: Füzesiné Kolonics Ilona
polgármester
Tel.: (22) 358-232
(22) 358-287

Pedagógusállások

Polgármesteri Hivatal
Német Nemzetiségi
Kétnyelvû Óvodája
2097 Pilisborosjenõ,
Fõ út 41.
Tel.: (26) 336-013
(30) 483-7005

Óvodapedagógus Fõiskolai német nemze-
tiségi óvodapedagógusi
v.

ÁEI: azonnal, kedvezményes ét-
kezés, útiköltség-térítés

Budai Nagy Antal
Gimnázium,
1221 Budapest, Anna
u. 13–15.
Tel./fax: 229-1894

Határozatlan idejû kine-
vezéssel: földrajz–bio-
lógia szakos tanár
(A 2006–2007-es tanév-
ben félállás)

Egyetemi v. ÁEI: azonnal
étkh., a vidékiek számára utazási-
költség-térítés
f: vereckeiagnes@gmail.com
Pc.: igazgató

Csepeli Vendéglátó-
ipari Szakközépiskola
és Szakiskola,
1211 Budapest,
Szent Imre tér 11.
Tel.: 276-4676

Matematika–informatika
szakos tanár

Egyetemi v. ÁEI: azonnal
Pc.: Kozák György igazgató
Fax: 276-7034

Károlyi Mihály Ma-
gyar–Spanyol Tannyel-
vû Gimnázium,
1191 Budapest,
Simonyi Zsigmond
u. 33.
Tel.: 282-9390
Fax: 358-1452
e-mail: karolyi@karo-
lyigmnazium.sulinet.hu

Testnevelõ tanár Felsõfokú szakirányú v.
elõny: pályakezdõ vagy
maximum 3 éves közal-
kalmazotti jogviszony

ÁEI: azonal
A megbízás határozott idõre
szól.
Pehi: 2006. aug. 25. kézzel írott
szakmai ön., om.,
ill.: a Kjt. szerint
étkh.,
Pc.: dr. Cselik Ágnes igazgató
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Középiskolai Sportkol-
légium,
4032 Debrecen,
Móricz Zs. krt. 4.
Tel./fax: (52) 486-003

Nõi nevelõtanár Egyetemen szerzett kö-
zépiskolai tanári okle-
vél elõny:
matematika–fizika szak

ÁEI: azonnal
ajánlások is csatolandók
p.: kollégiumi pótlék
Jelentkezés: a kollégium igazgató-
jánál munkanapokon 9–15 óráig a
megadott telefonszámon, vagy
személyesen

Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Pedagógiai
Szakmai és Szakszolgá-
lati Intézet,
3534 Miskolc,
Andrássy u. 96.
Tel.: (46) 530-110
Fax: (46) 530-117
e-mail: mpborsod@ser-
verborsod-ped.suli-
net.hu

2 fõ gyógypedagógus:
oligofrénpedagógiai
szakos vagy értelmileg
akadályozott szakos
vagy tanulásban akadá-
lyozott szakos a Tanu-
lási Képességet
Vizsgáló Szakértõi és
Rehabilitációs Bizott-
ságba

Gyógypedagógiai ta-
nárképzõ fõiskola,
szgy.
elõny: diagnosztikai
gyakorlat, szövegszer-
kesztõi és táblázatkeze-
lõi ismeret

ÁEI: azonnal
étkh.
f: Bozsikné Víg Mariann intéz-
ményegység-vezetõ
tel.: (46) 530-114
Pc.: igazgató

Angyalffy Mátyás
Általános Iskola,
2899 Naszály,
Iskola u. 1.
Tel.: (34) 350-615

Ének–zene–kémia sza-
kos tanár

ÁEI: azonnal
Pc.: iskola

ÁMK Kempelen Farkas
Általános Iskola,
2476 Pázmánd,
Fõ u. 27.
Tel./fax: (22) 463-519
e-mail: iskola@paz-
mand.hu

magyar szakos
általános iskolai tanár
(részmunkaidõs állás
szülési szabadság idejé-
re), angol szakos általá-
nos iskolai tanár
(részmunkaidõs állás
1 éves megbízással)

ÁEI: azonnal
kézzel írott ön., om.,
Pc.: ÁMK igazgató

Vásárhelyi Pál Általá-
nos Mûvelõdési Köz-
pont Általános Iskolája,
3580 Tiszaújváros–Ti-
szaszederkény,
Dózsa György u. 2.
Tel.: (49) 544-540
Fax: (49) 544 546
e-mail: vamk@tujva-
ros.hu

Angol szakos vagy an-
gol–biológia szakos,
vagy angol–informatika
szakos általános iskolai
tanár, és német szakos
(félállásban), vagy né-
met–biológiai, vagy né-
met–informatika szakos
általános iskolai tanár
(határozott idõre szóló
szerzõdéssel)

Szakirányú felsõfokú v. ÁEI.: azonnal
Pc.: Badonics Sándorné igazgató
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1. 2. 3. 4.

Tokaji Mezõgazdasági
Szakképzõ Iskola és
Kollégium,
3910 Tokaj,
Tarcali út 52.
Tel./fax: (47) 352-044
e-mail: ad-
min@TMSZI.sulinet.hu

Gépész mérnöktanár
vagy mûszaki tanár
(mezõgazdasági gépész
szakirány),

matematika–
informatika szakos ta-
nár (két szakos végzett-
ség),

angol–fizika szakos ta-
nár (két szakos végzett-
ség)

Felsõfokú v.

egyetemi vagy fõisko-
lai v.

ÁEI: azonnal
étkh., útiköltség-térítés,
f.: személyesen Árvai András
igazgatónál
Pc.: iskola
(A pályázatot írásban kell be-
nyújtani a szükséges mellékle-
tekkel.)
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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

21. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 2427



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

dr. Németh Gabriella és dr. Patyi András

A társasházi törvény magyarázata

címû kiadványát.

Hazánkban 1924 óta létezik a társasház intézménye, és a ma hatályos törvény immár a negyedik társas-
házi törvény.
A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény kommentárja a közös tulajdon ezen speciális formájának
szabályait igyekszik megismertetni az olvasókkal. A kiadványt haszonnal forgathatják elsõsorban közös
képviselõk, társasház-tulajdonosok, társasházi ügyekkel napi szinten foglalkozók, de a jogi pályák valame-
lyikén dolgozó szakemberek is.
A törvényszövegbe illesztett magyarázatok önálló szövegként is, de a törvényszöveg kiegészítéseként is
használhatók.
Az egyetemi docens, illetve ügyvéd szerzõpáros könyvében jól ötvözi az elméleti és a gyakorlati megközelí-
tés elõnyeit. A szerzõk sok helyütt igyekeznek megvilágítani, elmagyarázni nemcsak a konkrét jogszabály-
szöveget, hanem a társasházi jogviszonyok mögöttes, általános polgári jogi háttérintézményeit, jogelveit is
(pl. jóhiszemû joggyakorlás elve, joggal való visszaélés általános tilalma stb.). Sõt, a kommentár szövegé-
ben megtalálhatjuk a szavazati arányokkal (pl. egyszerû szótöbbség, minõsített többség, abszolút többség)
kapcsolatos tudnivalók általános ismertetését is.
A kiadvány függeléke tartalmaz egy társasházi alapító okiratot és egy szervezeti és mûködési szabályzatot
is. E két okirat természetesen mintadokumentum, melyek tartalmát az adott társasház alapítása során a
konkrét tulajdoni és mûködési viszonyok függvényében mindenképpen pontosítani, kiegészíteni, módosí-
tani kell, de mégis támpontul szolgálhat mintaszövegként mindazok számára, akik tanácstalanok abban,
hogyan is induljanak neki egy társasház-alapításnak, immáron az új, negyedik társasházi törvény szabályai
alapján.

A kiadvány 144 oldal terjedelmû.
Ára: 1155 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
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÉS

Megrendeljük A társasházi törvény magyarázata címû kiadványt (ára: 1155 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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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
új sorozatának, a Közlöny Könyveknek elsõ köteteként megjelentette

A SZÖVETKEZETI TÖRVÉNY
MAGYARÁZATA

címû kiadványt.

Annak a piaci szereplõnek, aki társas tevékenységet kíván folytatni, az egyedi körülmények és feltételek
mérlegelésével kell döntenie arról, hogy gazdasági társaságot hoz létre, amelyben a társak bevitt
vagyonukat mûködtetik, vagy szövetkezetet, amelyben a résztvevõk személyes együttmûködést is
megvalósítanak. A szövetkezet sajátossága – szemben a gazdasági társaságokkal, illetve társadalmi
szervezetekkel –, hogy képes optimálisan ötvözni a gazdálkodási funkciót a kulturális, szociális,
közösségszervezõ funkcióval. Európai tapasztalatok is bizonyítják, hogy a szövetkezetek, sajátos
szervezõdési és mûködési elveik alapján, a foglalkoztatáspolitika, a regionális, a vidékfejlesztési,
az agrár-, a környezetvédelmi politika keretei között felmerülõ problémák megoldásának hatékony
eszközeit jelenthetik.

A 2006. július 1-jén hatályba lépõ új szövetkezeti törvény célja ennek a kettõsségnek minél teljesebb
tükröztetése annak érdekében, hogy a gazdasági társaságok és a nonprofit szervezetek reneszánszát
kövesse a szövetkezeti mozgalom fellendülése is.
Az aktuális jogszabályszöveg magyarázatát bõséges iratmintatár teszi még hasznosabbá az érintettek
és az érdeklõdõk számára.

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.

120 oldal. Ára: 945 Ft áfával.

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem a A szövetkezeti törvény magyarázata címû kiadványt ..................... példányban,
és kérem juttassák el az alábbi címre:
Ára: 945 Ft + postaköltség.

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 átutalom.

Keltezés: ………………………………………

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

dr. Zavodnyik József

A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló
2003. évi LX. törvény magyarázata I–II.

címû kétkötetes kiadványát.

A 2004. május 1-jén hatályba lépett, a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. tör-
vény részletesen szabályozza a magyar biztosítási piac szereplõi piacra lépésének és mûködésének,
illetve a biztosításfelügyeleti hatóság tevékenységének egyes kérdéseit, téve mindezt a közösségi jog ren-
delkezéseinek való megfelelés igényével.

A jogszabály magyarázatára vállalkozó jelen munka feltárja a törvény belsõ összefüggéseit, ismertetve az
egyes elõírások közösségi biztosítási jogi hátterét is. Felhívja a figyelmet a Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyelete által közzétett ajánlásokra, állásfoglalásokra, módszertani útmutatókra és tájékoztatókra, illetõ-
leg a bírósági határozatokra, ezáltal is megkönnyítve az egyes rendelkezések helyes értelmezését és gya-
korlati alkalmazását.

Ajánljuk elsõsorban mindazoknak, akik mindennapi munkájuk során a biztosítási törvény elõírásait kell,
hogy alkalmazzák, így a biztosítók munkatársainak, a biztosításközvetítõknek és a biztosítási szaktanács-
adóknak, de a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban a biztosítás területével foglalkozóknak, to-
vábbá a biztosítási jogot tanulóknak is.

A szerzõ, dr. Zavodnyik József 1991-tõl 2001-ig az Állami Biztosításfelügyeletnél, illetve a Pénzügyi Szer-
vezetek Állami Felügyeleténél dolgozott, 2001-tõl a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának tagja.
Az elmúlt években számos publikációja jelent meg a biztosítási jog tárgyában, s több helyen oktat biztosítá-
si ismereteket.

A 848 oldal terjedelmû, kétkötetes kiadvány ára 3675 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
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÉS

Megrendeljük
A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. törvény magyarázata I–II. címû két-
kötetes kiadványt (ára: 3675 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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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

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