
JOGSZABÁLYOK

A Kormány
180/2006. (VIII. 28.) Korm.

rendelete
a Magyar UNESCO Bizottságról szóló

70/1993. (V. 6.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány – figyelemmel az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény 90. § (1) bekezdésének
c) pontjában foglaltakra – a következõket rendeli el:

1. §

A Magyar UNESCO Bizottságról szóló 70/1993. (V. 6.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-ának
(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A Bizottság Titkársága az Oktatási és Kulturális
Minisztérium szervezeti egységeként mûködik.”

2. §

A Rendelet 9. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„9. § A Bizottság mûködésével kapcsolatos költségek
fedezetét – ideértve a Titkárság fenntartásának és mûköd-
tetésének költségeit is – az Oktatási és Kulturális Minisz-
térium költségvetésében kell biztosítani.”

3. §

(1) A Rendelet 3. §-a (2) bekezdésében, valamint 8. §-a
(2) bekezdésében a „mûvelõdési és közoktatási miniszter”
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szövegrész helyébe az „oktatási és kulturális miniszter”
szövegrész lép.

(2) A Rendelet 3. §-a (2) bekezdésében a „rektori konfe-
rencia” szövegrész helyébe a „Magyar Rektori Konferen-
cia” szövegrész lép.

4. §

Ez a rendelet 2006. szeptember 1-jén lép hatályba.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
186/2006. (VIII. 31.) Korm.

rendelete
a közalkalmazottakról szóló

1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról
a közoktatási intézményekben tárgyú

138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 85. §-ának (4) be-
kezdésében, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 94. §-a (3) bekezdésének l) pontjában
foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következõket
rendeli el:

1. §

A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú
138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) fel-
hatalmazó rendelkezése helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 85. §-ának (4) be-
kezdésében, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 94. §-a (3) bekez-
désének l) pontjában, továbbá a prémiumévek programról
és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004.
évi CXXII. törvény 7. §-ának (7) bekezdésében foglalt fel-
hatalmazás alapján – figyelemmel a Kt. 122. §-ának (1) be-
kezdésében foglaltakra – a Kormány a következõket ren-
deli el:”

2. §

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

„(1) A kollektív szerzõdés, ennek hiányában a munkál-
tató határozza meg, hogy a munkaidõ óvodai foglalkozá-

sokkal, tanítási órákkal, kollégiumi foglalkozásokkal
(a továbbiakban együtt: tanítás) le nem kötött részében
melyek azok a feladatok, amelyeket a pedagógusnak a ne-
velési-oktatási intézményben, és melyek azok a feladatok,
amelyeket a nevelési-oktatási intézményen kívül lehet tel-
jesítenie. A nevelési-oktatási intézményekben vezetett
munkaidõ-nyilvántartásnak tartalmaznia kell a tanítással
le nem kötött munkaidõ keretében ellátott feladatokat, kü-
lön megjelölve a nevelési-oktatási intézményben és a ne-
velési-oktatási intézményen kívül ellátott feladatokat. A
szervezeti és mûködési szabályzat határozza meg a mun-
kaidõ-nyilvántartás vezetésének eljárási szabályait.”

3. §

Az R. 11/A. §-át megelõzõ hivatkozás helyébe a követ-
kezõ szöveg lép:

,,[A Kjt. 59. §-ának (2) bekezdéséhez
és a Kt. 1. számú melléklet Harmadik rész
II/18. pontjához, valamint a Negyedik rész

2. pontjához]”

4. §

Az R. 11/A. §-a (2) bekezdésének felvezetõ szövege he-
lyébe a következõ rendelkezés lép, továbbá a bekezdés a
következõ a) ponttal egészül ki, és a jelenlegi a)–c) pont
jelölése b)–d) pontra változik:

„A pedagógus-munkakörben – a Kt. 1. számú melléklet
Harmadik rész II/18. pontjában meghatározott két órán fe-
lül – több tanítási óra megtartása a rendes munkaidõn belül
akkor rendelhetõ el, ha az elrendelt tanítási órák száma a
napi két és a heti hat órát nem haladja meg, feltéve, hogy”

5. §

Az R. a 11/A. §-t követõen a következõ hivatkozással,
valamint új 11/B. §-sal egészül ki, s egyidejûleg a jelenlegi
11/B–11/C. §-ok jelölése 11/C–11/D. §-ra változik:

,,[A Kt. 133. § (8) bekezdéséhez
és 1. számú melléklet Harmadik rész

II/9. pontjához]

11/B. § (1) A munkáltató a nevelési-oktatási intézmény
munkatervének részeként feladatellátási tervet készít,
melyben feltünteti a Kt. 1. számú melléklet Harmadik rész
II/18. pontja alapján elrendelésre kerülõ tanításban közre-
mûködõ pedagógusok névsorát, továbbá a Kt. 1. számú
melléklet Harmadik rész II/9. pontja alapján a nevelõ és
oktatómunkával összefüggõ egyéb feladatok végrehajtá-
sában részt vevõ pedagógusok névsorát, valamint a várha-
tó feladatokat és a közremûködõk névsorát. A személyre
szóló feladatmegosztást legalább hét nappal korábban a
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helyben szokásos módon közzé kell tenni. A feladatellá-
tási tervet a szorgalmi idõ elsõ félévére és második félévé-
re külön-külön kell elkészíteni, és a Kt. 57. § (2) bekezdése
alapján a nevelõtestület részére véleményezés céljára be-
nyújtani.

(2) A munkáltató a feladatellátási tervben meghatáro-
zott feladatok elosztása során az egyenlõ bánásmód köve-
telményét köteles megtartani. Ennek érdekében a tanítás
elrendelésénél, illetõleg az egyéb feladatok szétosztásánál
biztosítani kell az arányos és egyenletes feladatelosztást a
nevelõtestület tagjai között.

(3) A kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés
megállapításakor a munkáltató elõnyben részesíti azt a pe-
dagógust, aki a Kt. 1. számú melléklet Harmadik rész
II/9. pontjában meghatározott feladatok ellátásában heti
rendszerességgel közremûködik, és ezáltal tevékenysége
meghaladja az átlagos teljesítményt.”

6. §

Az R. 16. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) Óradíj jár annak a pedagógusnak, aki olyan munka-
körben dolgozik, amelyre jogszabály kötelezõ óraszámot
állapít meg, ha a munkakörre elõírt kötelezõ óraszámánál,
a rendes munkaidõn belül, a munkáltató elrendelése alap-
ján többet tanít. Az óradíj megilleti a magasabb vezetõ és a
vezetõ beosztású közalkalmazottat is. Azt, hogy a pedagó-
gus a munkakörre elõírt kötelezõ óraszámánál többet taní-
tott, a Kt. 1. számú melléklet Harmadik rész II/6. pont
alapján meghatározott, a tanítási idõkeret teljesítésébe be-
számítható órák együttes száma alapján kell meghatározni.
Óradíj abban az esetben állapítható meg, ha a tanítási idõ-
keret teljesítésébe beszámítható órák együttes száma meg-
haladja a tanítási idõkeret óraszámát. Nem állapítható meg
óradíj azokra a tanítási órákra, amelyekkel az idõkeretet
azért lépte túl a pedagógus, mert a kiesõ napok miatti óra-
csökkentés nagyobb volt, mint az adott tanítási napokra
tervezett órák száma.”

7. §

Az R. a következõ 21. §-sal egészül ki:
„21. § Ez a rendelet az Európai Parlament és a Tanács

a munkaidõ-szervezés egyes szempontjairól szóló
2003/88/EK irányelve 16. cikkének való megfelelést szol-
gálja.”

8. §

(1) E rendelet 2006. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R.
11/C. § (1) bekezdésében a „11/B. § (1) bekezdésének” ki-
fejezés helyébe a „11/C. § (1) bekezdésének” kifejezés lép.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti az R. 11/C. §-ának (2) bekezdése.

9. §

E rendelet az Európai Parlament és a Tanács a munka-
idõ-szervezés egyes szempontjairól szóló 2003/88/EK
irányelve 16. cikkének való megfelelést szolgálja.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter

Az oktatási és kulturális miniszter
6/2006. (VIII. 28.) OKM

rendelete
a Magyar UNESCO Bizottság Titkársága

megszüntetésérõl

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
(a továbbiakban: Áht.) 91/A. §-ának (3) bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel az Áht. 90. §
(1) bekezdésének c) pontjában foglaltakra, a következõket
rendelem el:

1. §

A Magyar UNESCO Bizottság Titkársága (a továbbiak-
ban: Titkárság) elnevezéssel mûködõ, teljes jogkörrel ren-
delkezõ, részben önállóan gazdálkodó központi költségve-
tési szerv 2006. szeptember 1-jei hatállyal megszûnik.

2. §

(1) A megszüntetésre kerülõ költségvetési szerv azono-
sító adatai:

Hivatalos neve: Magyar UNESCO Bizottság Titkár-
sága.

Székhelye: 1054 Budapest, Báthori u. 10.
Felügyeleti szerve: Oktatási és Kulturális Minisztérium.
Megszüntetõ szerve: Oktatási és Kulturális Miniszté-

rium.
(2) A Titkárság jogutódja az Oktatási és Kulturális Mi-

nisztérium, amely teljes jogkörrel rendelkezõ, önállóan
gazdálkodó központi költségvetési szerv.

(3) A Titkárság által kötött szerzõdésekben megszûné-
sének napjától a Titkárság helyébe valamennyi jog és köte-
lezettség tekintetében az Oktatási és Kulturális Minisztéri-
um lép.

(4) A Titkárság alaptevékenységének ellátásához szük-
séges, vagyonkezelésében lévõ vagyon vagyonkezelõi
joga a megszûnés napjától az Oktatási és Kulturális Mi-
nisztériumra száll át.
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(5) A Titkárságnál foglalkoztatott köztisztviselõknek az
Oktatási és Kulturális Minisztériumban történõ tovább-
foglalkoztatására a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell al-
kalmazni.

3. §

Ez a rendelet 2006. szeptember 1-jén lép hatályba.

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter

A gazdasági és közlekedési miniszter
59/2006. (VIII. 22.) GKM

rendelete
a belföldi közforgalmú menetrend szerinti

vasúti személyszállítás legmagasabb díjairól szóló
28/1996. (XII. 20.) KHVM rendelet

módosításáról

Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII.
törvény 7. §-ában kapott felhatalmazás alapján – a pénz-
ügyminiszterrel egyetértésben – a következõket rende-
lem el:

1. §

(1) A belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti
személyszállítás legmagasabb díjairól szóló 28/1996.
(XII. 20.) KHVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a
(1) bekezdésének c) pontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

[(1) A menetrend szerinti vasúti személyszállításért járó
menetdíjat]

„c) a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezmé-
nyekrõl szóló 139/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet alapján
az utast megilletõ kedvezmények figyelembevételével az
1. melléklet szerint kell – a 2. §-ban foglaltakra is tekintet-
tel – megállapítani.”

(2) Az R. 1. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(6) A (2)–(4) bekezdésben, a 7. §-ban és a 9. §-ban, va-
lamint az e rendelet 1–3. mellékleteiben meghatározott dí-
jak az általános forgalmi adó összegét tartalmazzák.”

2. §

Az R. 1–3. számú mellékletei helyébe e rendelet
1–3. mellékletei lépnek.

3. §

(1) Ez a rendelet 2006. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti

a) a belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti
személyszállítás legmagasabb díjairól szóló 28/1996.
(XII. 20.) KHVM rendelet módosításáról rendelkezõ
98/2003. (XII. 18.) GKM rendelet 1. §-a,

b) a belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti
személyszállítás legmagasabb díjairól szóló 28/1996.
(XII. 20.) KHVM rendelet módosításáról rendelkezõ
81/2005. (X. 11.) GKM rendelet 3. §-a, 4. §-ának (2) és
(3) bekezdése, valamint 1–3. melléklete.

(3) A keletbélyegzés nélkül elõvételben váltott menetje-
gyeket 2006. szeptember 1-jétõl csak a régi és az új ár kö-
zötti díjkülönbözet megfizetése után érvényesíti a vasút. A
felhasználatlan menetjegyeket azonban a szolgáltató keze-
lési költség felszámítása nélkül 2006. december 1-jéig
visszaváltja.

(4) E rendelet hatálybalépése elõtt elõvételben meghatá-
rozott napra váltott, egy útra szóló menetjegyek az érvé-
nyességi idejükön belül, de legkésõbb 2006. november
1-jéig, menettérti útra szóló menetjegyek az érvényességi
idejükön belül, de legkésõbb 2006. december 1-jéig hasz-
nálhatók fel utazásra.

Dr. Kóka János s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter
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1. melléklet az 59/2006. (VIII. 22.) GKM rendelethez

„1. melléklet a 28/1996. (XII. 20.) KHVM rendelethez

1. Egy útra szóló menetdíjak

Km

a)
Teljes áru menetjegy

b)
A fogyasztói árkiegészítésrõl

szóló 2003. évi LXXXVII. tör-
vény melléklete szerinti

1. kedvezmény-
kategóriába tartozó jegy

c)
A fogyasztói árkiegészítésrõl

szóló 2003. évi LXXXVII. tör-
vény melléklete szerinti

2. kedvezmény-
kategóriába tartozó jegy

d)
A fogyasztói árkiegészítésrõl

szóló 2003. évi LXXXVII. tör-
vény melléklete szerinti

3. kedvezmény-
kategóriába tartozó jegy

Bármely vonat Bármely vonat Bármely vonat Bármely vonat

2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1.

kocsiosztályban kocsiosztályban kocsiosztályban kocsiosztályban

forintban forintban forintban forintban

10 110 164 55 82 36 55 11 17

20 198 298 99 149 65 97 20 30

30 288 430 144 215 94 140 29 43

40 376 564 188 283 122 183 38 58

50 468 700 234 351 152 228 47 71

60 592 886 296 443 193 289 59 88

70 716 1 072 358 537 233 349 72 108

80 840 1 260 420 631 274 411 84 126

90 966 1 450 483 725 314 472 97 146

100 1 090 1 636 545 818 354 531 109 163

120 1 316 1 974 658 987 428 642 132 198

140 1 542 2 312 771 1 156 502 753 155 232

160 1 764 2 644 882 1 322 574 860 176 264

180 1 984 2 976 992 1 488 645 967 199 299

200 2 204 3 306 1 102 1 653 717 1 075 221 332

220 2 388 3 582 1 194 1 791 776 1 165 239 359

240 2 562 3 842 1 281 1 921 833 1 250 257 385

260 2 726 4 088 1 363 2 044 886 1 329 273 410

280 2 898 4 348 1 449 2 174 943 1 414 290 436

300 3 050 4 576 1 525 2 288 991 1 487 305 458

350 3 312 4 966 1 656 2 484 1 076 1 614 332 498

400 3 582 5 374 1 791 2 687 1 165 1 748 359 538

450 3 800 5 698 1 900 2 849 1 236 1 853 380 570

500 4 016 6 024 2 008 3 012 1 306 1 959 402 603

500 felett 4 234 6 350 2 117 3 175 1 377 2 065 424 635

28. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 3029



2. A felmutatóra érvényes bérletek ára

Éves bérletjegy ára Havi bérletjegy ára

2. 1. 2. 1.

kocsiosztályban, forintban

a) A MÁV vonalaira
– összvonalas 990 000 1 485 000 99 000 148 500

– csoportos (rayon) 790 000 1 185 000 79 000 118 500
– vonalbérlet 200 km-es távolságra 690 000 1 035 000 69 000 103 500

b) A GYSEV vonalain 550 000 825 000 55 000 82 500

3. A munkába járásra szolgáló bérletek ára1

a) Havijegy, Ft

Km

Bármely vonat 2. kocsiosztályban Bármely vonat 1. kocsiosztályban

dolgozó munkáltató
díjszabási ár

dolgozó munkáltató
díjszabási ár

fizeti fizeti

forintban forintban

10 668 4 108 4 776 1 004 6 160 7 164
20 1 216 7 468 8 684 1 824 11 200 13 024
30 1 780 10 918 12 698 2 666 16 384 19 050
40 2 324 14 284 16 608 3 490 21 418 24 908
50 2 888 17 734 20 622 4 332 26 600 30 932
60 3 664 22 494 26 158 5 492 33 742 39 234
70 4 440 27 252 31 692 6 654 40 882 47 536
80 5 108 31 360 36 468 7 658 47 042 54 700
90 5 758 35 376 41 134 8 640 53 060 61 700

100 6 382 39 200 45 582 9 574 58 800 68 374

b) Félhavi jegy, Ft

Km

Bármely vonat 2. kocsiosztályban Bármely vonat 1. kocsiosztályban

dolgozó munkáltató
díjszabási ár

dolgozó munkáltató
díjszabási ár

fizeti fizeti

forintban forintban

10 338 2 052 2 390 500 3 084 3 584
20 608 3 734 4 342 912 5 600 6 512
30 890 5 460 6 350 1 336 8 190 9 526
40 1 162 7 142 8 304 1 742 10 712 12 454
50 1 444 8 868 10 312 2 166 13 300 15 466
60 1 830 11 250 13 080 2 746 16 872 19 618
70 2 220 13 626 15 846 3 328 20 442 23 770
80 2 552 15 684 18 236 3 832 23 518 27 350
90 2 882 17 686 20 568 4 320 26 530 30 850

100 3 192 19 600 22 792 4 788 29 400 34 188

1 A munkába járásra szolgáló bérleteknél a munkáltató által fizetendõ költségtérítésrõl a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésrõl szóló 78/1993.
(V. 12.) Korm. rendelet rendelkezik.
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4. A diákigazolvánnyal rendelkezõ tanulók
és hallgatók kedvezményes havijegyének ára
(A fogyasztói árkiegészítésrõl szóló 2003. évi

LXXXVII. törvény melléklete szerinti
4. kedvezménykategóriába tartozó bérlet)

Km

Bármely vonat

2. 1.

kocsiosztályban

forintban

10 478 717

20 880 1 319

30 1 270 1 905

40 1 661 2 491

50 2 062 3 093

60 2 616 3 924

70 3 169 4 754

80 3 723 5 584

90 4 255 6 382

100 4 732 7 098

120 5 687 8 531

140 6 631 9 947

160 7 576 11 363

180 8 520 12 779

200 9 475 14 212

220 10 419 15 628

240 11 287 16 931

260 12 047 18 070

280 12 807 19 210

300 13 566 20 349

350 14 652 21 977

400 15 737 23 605

450 16 822 25 233

500 17 907 26 861

500 felett 18 993 28 489

,,

2. melléklet
az 59/2006. (VIII. 22.) GKM rendelethez

„2. melléklet
a 28/1996. (XII. 20.) KHVM rendelethez

Az útipoggyász viteldíja

Km
Poggyászdarabonként

forintban

10 260

20 260

30 260

40 260

50 260

60 326

70 396

80 464

90 532

100 600

120 724

140 850

160 972

180 1 092

200 1 214

220 1 314

240 1 410

260 1 500

280 1 596

300 1 678

350 1 822

400 1 972

450 2 092

500 2 210

500 felett 2 330

,,
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3. melléklet
az 59/2006. (VIII. 22.) GKM rendelethez

„3. melléklet
a 28/1996. (XII. 20.) KHVM rendelethez

Élõ állatok szállításának díja
és a kerékpár viteldíja

a) Egy útra szóló

Bármely vonat 2. kocsiosztályában

km forintban

10 118

20 118

30 118

40 118

50 118

60 148

70 180

80 212

90 244

100 274

120 330

140 386

160 442

180 496

200 552

220 598

240 642

260 682

280 726

300 764

350 830

400 896

450 950

500 1 004

500 felett 1 060

A vakvezetõ, a mozgáskorlátozottakat segítõ és a rend-
õrségi kutya szállítása díjtalan.

b) Havijegy

Bármely vonat 2. kocsiosztályában

km forintban

10 5 392

20 5 392

30 5 392

40 5 392

50 5 392

60 6 790

70 8 238

80 9 686

90 11 134

100 12 532

A vakvezetõ, a mozgáskorlátozottakat segítõ és a rend-
õrségi kutya szállítása díjtalan.”

A gazdasági és közlekedési miniszter
60/2006. (VIII. 22.) GKM

rendelete
a belföldi helyközi (távolsági) menetrend szerinti
autóbusz-közlekedés, valamint a nevelési-oktatási

intézmények által rendelt belföldi autóbusz
különjáratok legmagasabb díjairól szóló

39/1999. (XII. 20.) KHVM rendelet
módosításáról

Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. tör-
vény 7. §-ában foglalt felhatalmazás alapján – a pénzügymi-
niszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. §

(1) A belföldi helyközi (távolsági) menetrend szerinti
autóbusz-közlekedés, valamint a nevelési-oktatási intéz-
mények által rendelt belföldi autóbusz különjáratok leg-
magasabb díjairól szóló 39/1999. (XII. 20.) KHVM rende-
let (a továbbiakban: R.) 1. §-a (1) bekezdésének b) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:

[(1) A helyközi (távolsági) menetrend szerinti autó-
busszal végzett személyszállításért járó díjat]

„b) az utast megilletõ kedvezmények [a közforgalmú
személyszállítási utazási kedvezményekrõl szóló
139/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet] figyelembevételével,”
[az 1. számú melléklet szerint kell megállapítani.]
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(2) Az R. 1. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(6) A rendelet 1–3. mellékleteiben meghatározott díjak
az általános forgalmi adó összegét tartalmazzák.”

2. §

Az R. 1–3. mellékletei helyébe e rendelet 1–3. mellékle-
tei lépnek.

3. §

(1) E rendelet 2006. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti

a) a belföldi helyközi (távolsági) menetrend szerinti
autóbusz-közlekedés, valamint a nevelési-oktatási intéz-
mények által rendelt belföldi autóbusz különjáratok leg-
magasabb díjairól szóló 39/1999. (XII. 20.) KHVM rende-
let módosításáról szóló 93/2003. (XII. 17.) GKM rendelet,
valamint

b) a belföldi helyközi (távolsági) menetrend szerinti
autóbusz-közlekedés, valamint a nevelési-oktatási intéz-
mények által rendelt belföldi autóbusz különjáratok leg-
magasabb díjairól szóló 39/1999. (XII. 20.) KHVM rende-
let módosításáról szóló 82/2005. (X. 11.) GKM rendelet.

Dr. Kóka János s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter

1. melléklet
a 60/2006. (VIII. 22.) GKM rendelethez

„1. melléklet
a 39/1999. (XII. 20.) KHVM rendelethez

A menetrend szerinti távolsági (helyközi) autóbusszal
végzett személyszállításért járó menetdíj

1. Egy útra szóló jegyek ára (forintban)

Km a) Teljes áru
menetjegy

b) A fogyasztói
árkiegészítésrõl
szóló 2003. évi
LXXXVII. tör-
vény melléklete

szerinti
5. kedvezmény-

kategóriába
tartozó jegy

c) A fogyasztói
árkiegészítésrõl
szóló 2003. évi
LXXXVII. tör-
vény melléklete

szerinti
6. kedvezmény-

kategóriába
tartozó jegy

d) A fogyasztói
árkiegészítésrõl
szóló 2003. évi
LXXXVII. tör-
vény melléklete

szerinti
7. kedvezmény-

kategóriába
tartozó jegy

0–5 110 55 36 11

5,1–10 151 76 49 15

10,1–15 206 103 67 21

15,1–20 275 138 89 28

20,1–25 344 172 112 34

Km a) Teljes áru
menetjegy

b) A fogyasztói
árkiegészítésrõl
szóló 2003. évi
LXXXVII. tör-
vény melléklete

szerinti
5. kedvezmény-

kategóriába
tartozó jegy

c) A fogyasztói
árkiegészítésrõl
szóló 2003. évi
LXXXVII. tör-
vény melléklete

szerinti
6. kedvezmény-

kategóriába
tartozó jegy

d) A fogyasztói
árkiegészítésrõl
szóló 2003. évi
LXXXVII. tör-
vény melléklete

szerinti
7. kedvezmény-

kategóriába
tartozó jegy

25,1–30 412 206 134 41

30,1–35 481 241 156 48

35,1–40 549 275 178 55

40,1–45 618 309 201 62

45,1–50 686 343 223 69

50,1–55 756 378 246 76

55,1–60 824 412 268 82

60,1–65 893 447 290 89

65,1–70 961 481 312 96

70,1–75 1 030 515 335 103

75,1–80 1 100 550 358 110

80,1–85 1 170 585 380 117

85,1–90 1 230 615 400 123

90,1–95 1 310 655 426 131

95,1–100 1 370 685 445 137

100,1–110 1 510 755 491 151

110,1–120 1 640 820 533 164

120,1–130 1 780 890 579 178

130,1–140 1 920 960 624 192

140,1–150 2 060 1 030 670 206

150,1–160 2 190 1 100 712 219

160,1–170 2 330 1 170 757 233

170,1–180 2 480 1 240 806 248

180,1–190 2 610 1 310 848 261

190,1–200 2 750 1 380 894 275

200,1–210 2 890 1 450 939 289

210,1–220 3 020 1 510 982 302

220,1–230 3 160 1 580 1 030 316

230,1–240 3 300 1 650 1 070 330

240,1–250 3 440 1 720 1 120 344

250,1–260 3 570 1 790 1 160 357

260,1–270 3 710 1 860 1 210 371

270,1–280 3 850 1 930 1 250 385

280,1–290 3 980 1 990 1 290 398

290,1–300 4 120 2 060 1 340 412

300,1–310 4 260 2 130 1 380 426

310,1–320 4 400 2 200 1 430 440

320,1–330 4 530 2 270 1 470 453

330,1–340 4 670 2 340 1 520 467

340,1–350 4 810 2 410 1 560 481

350,1–360 4 940 2 470 1 610 494

360,1–370 5 080 2 540 1 650 508

370,1–380 5 220 2 610 1 700 522

380,1–390 5 350 2 680 1 740 535

390,1–400 5 490 2 750 1 780 549
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2. Munkába járást szolgáló bérletek ára (forintban)1

a) Havibérlet

Km
Munkavállaló Munkáltató

Díjszabási ár
által fizetendõ

0–5 900 3 600 4 500
5,1–10 1 284 5 136 6 420

10,1–15 1 800 7 200 9 000
15,1–20 2 400 9 600 12 000
20,1–25 3 000 12 000 15 000
25,1–30 3 620 14 480 18 100
30,1–35 4 200 16 800 21 000
35,1–40 4 800 19 200 24 000
40,1–45 5 400 21 600 27 000
45,1–50 6 020 24 080 30 100
50,1–55 6 600 26 400 33 000
55,1–60 7 200 28 800 36 000
60,1–65 7 800 31 200 39 000
65,1–70 8 420 33 680 42 100
70,1–75 9 000 36 000 45 000
75,1–80 9 600 38 400 48 000
80,1–85 10 200 40 800 51 000
85,1–90 10 820 43 280 54 100
90,1–95 11 400 45 600 57 000

95,1–100 12 000 48 000 60 000
100,1–110 13 200 52 800 66 000
110,1–120 14 260 57 040 71 300
120,1–130 15 280 61 120 76 400
130,1–140 16 300 65 200 81 500
140,1–150 17 280 69 120 86 400
1 A munkába járásra szolgáló bérleteknél a munkáltató által fizetendõ

költségtérítésrõl a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésrõl
szóló 78/1993. (V. 12.) Korm. rendelet rendelkezik.

b) Félhavi bérlet

Km
Munkavállaló Munkáltató

Díjszabási ár
által fizetendõ

0–5 450 1 800 2 250
5,1–10 642 2 568 3 210

10,1–15 900 3 600 4 500
15,1–20 1 200 4 800 6 000
20,1–25 1 500 6 000 7 500
25,1–30 1 810 7 240 9 050
30,1–35 2 100 8 400 10 500
35,1–40 2 400 9 600 12 000
40,1–45 2 700 10 800 13 500
45,1–50 3 010 12 040 15 050
50,1–55 3 300 13 200 16 500
55,1–60 3 600 14 400 18 000
60,1–65 3 900 15 600 19 500
65,1–70 4 210 16 840 21 050
70,1–75 4 500 18 000 22 500
75,1–80 4 800 19 200 24 000
80,1–85 5 100 20 400 25 500

Km
Munkavállaló Munkáltató

Díjszabási ár
által fizetendõ

85,1–90 5 410 21 640 27 050
90,1–95 5 700 22 800 28 500

95,1–100 6 000 24 000 30 000
100,1–110 6 600 26 400 33 000
110,1–120 7 130 28 520 35 650
120,1–130 7 640 30 560 38 200
130,1–140 8 150 32 600 40 750
140,1–150 8 640 34 560 43 200

3. A tanulók iskolába járására szolgáló kedvezményes
havi bérleteinek ára (A fogyasztói árkiegészítésrõl szóló
2003. évi LXXXVII. törvény melléklete szerinti 8. ked-
vezménykategóriába tartozó bérletek)2

Km Ft

0–5 635
5,1–10 911

10,1–15 1 280
15,1–20 1 710
20,1–25 2 110
25,1–30 2 490
30,1–35 2 880
35,1–40 3 220
40,1–45 3 550
45,1–50 3 870
50,1–55 4 140
55,1–60 4 400
60,1–65 4 650
65,1–70 4 980
70,1–75 5 340
75,1–80 5 700
80,1–85 6 040
85,1–90 6 400
90,1–95 6 760

95,1–100 7 110
100,1–110 7 830
110,1–120 8 480
120,1–130 9 120
130,1–140 9 760
140,1–150 10 400

2 A félhavi tanulóbérlet ára a havibérlet árának fele.

4. A felmutatóra érvényes bérletek ára (forintban)

a) országos
– éves 961 000
– havi 96 100

b) keleti vagy nyugati országrészre szóló
– éves 769 000
– havi 76 900

c) megyei
– éves 659 000
– havi 65 900
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5. A felmutatóra érvényes viszonylati érvényességû
bérletek ára (forintban)

Km Havi Éves

0–5 5980 59 800

5,1–10 8850 88 500

10,1–15 12 300 123 000

15,1–20 16 400 164 000

20,1–25 20 600 206 000

25,1–30 24 800 248 000

30,1–35 28 900 289 000

35,1–40 33 000 330 000

40,1–45 37 100 371 000

45,1–50 41 200 412 000

50,1–55 45 300 453 000

55,1–60 49 400 494 000

60,1–65 53 500 535 000

65,1–70 57 700 577 000

70,1–75 61 800 618 000

75,1–80 65 900 659 000

80,1–85 70 000 700 000

85,1–90 74 200 742 000

90,1–95 78 300 783 000

Km Havi Éves

95,1–100 82 400 824 000

100,1– 90 600 906 000
,,

2. melléklet
a 60/2006. (VIII. 22.) GKM rendelethez

„2. melléklet
a 39/1999. (XII. 20.) KHVM rendelethez

Útipoggyász fuvarozásának díja

Km Ft

1–50 125

51–100 160

100 felett 220

Kutyaszállításért az útipoggyász fuvarozására meghatá-
rozott díjat kell fizetni.

Díjmentes a vakvezetõ, mozgáskorlátozottakat segítõ és
a rendõrségi kutya szállítása.”
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3. melléklet a 60/2006. (VIII. 22.) GKM rendelethez

„3. melléklet a 39/1999. (XII. 20.) KHVM rendelethez

A nevelési-oktatási intézmények által rendelt autóbusz különjáratának díja

1. A díjak az autóbuszok ülõhelyeitõl és komfortfokozatától függõen a következõk (forintban):

Díj-
csoport

Ülõhely
[fõ]

Alap komfort Komfort
Kiemelt
komfort

I. 9–20 fõ Ft/km 178 233 302

Ft/óra 2 230 2 920 3 770

legcsekélyebb díj (Ft) 11 100 14 600 18 900

II. 21–40 fõ Ft/km 233 302 357

Ft/óra 2 920 3 770 4 460

legcsekélyebb díj (Ft) 14 600 18 900 22 400

III. 41–54 fõ Ft/km 302 357 426

Ft/óra 3 770 4 460 5 330

legcsekélyebb díj (Ft) 18 900 22 400 26 700

IV. 55 fõ felett Ft/km 357 426 494

Ft/óra 4 460 5 330 6 170

legcsekélyebb díj (Ft) 22 400 26 700 30 900

V. Csuklós autóbusz3 Ft/km 453

Ft/óra 5 660

legcsekélyebb díj (Ft) 28 300

3 Ülõhelyek számától és komfortfokozattól függetlenül.



Az ülõhelyek számának meghatározásánál a közúti jár-
mûvek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásá-
nak mûszaki feltételeirõl szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM
rendelet 8. melléklete 7.3.1. pontja szerinti besorolást kell
alkalmazni.

2. a) Az „alap komfort” fokozatba tartoznak azon autó-
buszok, amelyek nem felelnek meg legalább a „komfor-
tos” kategóriában elõírt jellemzõk mindegyikének.

b) A „komfort” kategóriába tartozó autóbuszoknak leg-
alább a következõ felszereltséggel kell rendelkezniük:

– napvédõ roletta vagy függöny az utasablaknál,
– mikrofon és hangerõsítõ az autóbusz-vezetõ vagy

utaskísérõ számára (kivéve a 20 fõ alatti befogadóképessé-
gû) utastéri hangszórókkal,

– az utastértõl elkülönített, külön zárható poggyásztér
vagy utánfutó (kivéve a 20 fõ alatti befogadóképesség),

– légkondicionálás.
c) A „kiemelt komfort” kategóriájú autóbuszoknak a

„komfortos” kategória követelményein felül rendelkez-
niük kell:

– videóval (41 fõ feletti befogadóképesség esetén leg-
alább 2 képernyõvel),

– forróital-automatával,
– vízöblítéses vagy kémiai mûködtetésû WC-vel,
– az átjáró felé kimozdítható üléssel,
– 20 fõ alatti befogadóképesség esetén is mikrofonnal

és hangerõsítõvel az autóbusz-vezetõ vagy utaskísérõ szá-
mára utastéri hangszórókkal.

A „komfortos” és a „kiemelt komfortú” fokozatba akkor
sorolható valamely autóbusz, ha a fokozatra meghatáro-
zott feltételek mindegyikének megfelel.

3. A díjszámítás módját az határozza meg, hogy a kü-
lönjárat idõtartama legfeljebb 72 óra vagy azt meghaladja.

a) A 72 óra vagy ennél rövidebb idõtartamú különjára-
tért a díjat vagylagos számítással úgy kell megállapítani,
hogy az autóbusz ülõhelyszámára, illetve típusára és kom-
fortfokozatára érvényes óra-, illetve kilométerdíjat meg
kell szorozni a díjszámítási idõvel, illetõleg a díjszámítási
távolsággal.

A két eredmény közül a magasabb díjat kell felszámíta-
ni. Ha az így számított díj nem éri el autóbuszonként a leg-
csekélyebb díjat, úgy megállapodás szerinti, de legfeljebb
a legcsekélyebb díjnak megfelelõ a fizetendõ díj. Ha a kü-
lönjáratot – ugyanazon személyekbõl álló csoport szállítá-
sa céljából – egy nap folyamán többször kell kiállítani, a
legcsekélyebb díjat a napi szállítások befejezése után, egy-
szer lehet felszámítani.

A díjszámítási idõ: a garázsból (telephelyrõl) indulástól,
a garázsba (telephelyre) visszaérkezésig eltelt idõ, az álta-
lános kerekítési szabályok szerint egész órára kerekítve.

A díjszámítási távolság: a garázsból (telephelyrõl) indu-
lástól a garázsba (telephelyre) visszaérkezésig megtett ki-
lométer, az általános kerekítési szabályok szerint egész ki-
lométerre kerekítve.

b) A 72 órát meghaladó különjáratok díját – az autó-
busz ülõhelyszámára és komfortfokozatára figyelemmel –
a megtett távolság alapján kell megállapítani.

A díjszámítási távolságot az a) pontban elõírtak szerint
kell meghatározni, ha azonban autóbuszonként és naptári
naponként a teljesítmény nem éri el a 100 km-t, megegye-
zés szerinti, de legfeljebb 100 km vehetõ számításba. Min-
den megkezdett 24 óra teljes napnak számít.

c) A különjárat által megtett kilométer-távolságot az
autóbusz menetíró készüléke, annak hiányában a kilomé-
ter-számláló szerkezet állása alapján kell megállapítani.
Ha a kilométer-számláló szerkezet útközben meghibáso-
dik, a kilométer-távolságot a mindenkori legújabb kiadású
úthálózati térkép alapján kell kiszámítani.

4. Ha a szolgáltató a megrendelés visszaigazolásában
szereplõnél magasabb vagy alacsonyabb kategóriába tar-
tozó autóbuszt állít ki, mindkét esetben az alacsonyabb ka-
tegória szerinti díjat kell felszámítani.

5. A díjak alkalmazására vonatkozó jogosultságot a
megrendelõ köteles igazolni.

6. A különjárat teljesítése során felmerülõ autópá-
lya-használati, parkolási és kompdíjak a megrendelõt ter-
helik.”

UTASÍTÁS

Az oktatási és kulturális miniszter
8/2006. (MK 108.) OKM

utasítása
az Oktatási és Kulturális Minisztérium

Szervezeti és Mûködési Szabályzata
1. számú módosításának kiadásáról
és a 7/2006. (MK 94.) OKM utasítás

módosításáról

1. §

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kor-
mány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006.
évi LVII. törvény 65. § (2) bekezdésében foglalt felhatal-
mazás alapján – a miniszterelnök 2006. augusztus 30-án
megadott jóváhagyását követõen – az Oktatási és Kulturá-
lis Minisztérium Szervezeti és Mûködési Szabályzatának
(a továbbiakban: SzMSz) 1. számú módosítását jelen uta-
sítás mellékleteként kiadom.
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2. §

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Szervezeti és
Mûködési Szabályzatának kiadásáról szóló 7/2006.
(MK 94.) OKM utasítás 2. §-a helyébe az alábbi rendelke-
zés lép:

„2. § Az SzMSz hatálybalépését követõen, 2006. októ-
ber 15-ig – a szervezeti egységek ügyrendjeinek figye-
lembevételével – kell meghatározni és az SzMSz mellék-
leteiként kiadni a köztisztviselõkrõl szóló 1992. évi XXIII.
törvény 11/A. § (2) és (4) bekezdése, 22/A. § (8) bekezdé-
se, 32. § (3) bekezdése és 48/A. § (3) bekezdése szerinti
munkaköröket.”

3. §

Ez az utasítás 2006. szeptember 1. napján lép hatályba.

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter

Melléklet
a 8/2006. (MK 108.) OKM utasításhoz

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium
Szervezeti és Mûködési Szabályzata

1. számú módosítása

Az államháztartás hatékony mûködését elõsegítõ szer-
vezeti átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedé-
sekrõl szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozat rendel-
kezéseire, továbbá a Magyar Közlöny 101. számában, az
OKM statútumát is érintõ helyesbítésre, valamint a szakte-
rületek szövegpontosító és a hatályos szöveg kiegészítésé-
re irányuló kérésére a 7/2006. (MK 94.) OKM utasítás
mellékletét képezõ Szervezeti és Mûködési Szabályzatot
(a továbbiakban: SzMSz) alábbiak szerint módosítom:

a) A Kulturális Szakállamtitkár Titkársága jogutódaként
létrejön a Nemzetközi Koordinációs Fõosztály, amely a tit-
kársági feladatok mellett ellátja a minisztérium szervezeté-
be beintegrálódó UNESCO Bizottság Titkárságának felada-
tait. Ezzel összefüggésben pontosításra kerül a Kulturális és
Oktatási Szakdiplomáciai Fõosztály feladatköre is.

b) A Mûvészeti és Audiovizuális Fõosztály jogutóda-
ként létrejön a Mûvészeti Fõosztály, a mozgóképszakmai
feladatok kivételével az audiovizuális ügyek kikerülnek e
fõosztály feladatkörébõl, ezek ellátása a jövõben a MeH
feladata.

c) Az a) és b) pontokban foglaltakkal összefüggésben
módosul az OKM SzMSz 1. és 2. számú melléklete.

d) Pontosításra, illetve kiegészítésre kerül az Ellenõr-
zési Fõosztály, a Jogi Fõosztály, a Közgyûjteményi Fõosz-
tály és a Közmûvelõdési Fõosztály feladatköre, továbbá az
SzMSz III. Mûködési Részének néhány rendelkezése.

Fentiekre tekintettel:
1. Az SzMSz Bevezetõjében, „2. Alapadatok” rész

utolsó bekezdésében, „Az OKM-hez rendelt részben ön-
állóan gazdálkodó költségvetési szervek megnevezése:”
felsorolás helyébe a következõ felsorolás lép:

„– Felsõoktatási Regisztrációs Központ,
– Nemzeti Filmiroda.”

2. Az SzMSz Elsõ részében a „III. Szakmai vezetõk”
fejezet „4. A fõosztályvezetõ-helyettes” alfejezete az aláb-
bi bekezdéssel egészül ki:

„4.3. A fõosztályvezetõ általános helyettesítésére, fõ-
osztályonként egy, osztályt nem vezetõ fõosztályveze-
tõ-helyettes is mûködhet.”

3. Az SzMSz Második részének bevezetõjében részle-
tezett szervezeti felépítés a kulturális szakállamtitkár és a
nemzetközi szakállamtitkár tekintetében az alábbiak sze-
rint módosul:

,,KULTURÁLIS SZAKÁLLAMTITKÁR
Kulturális Szakállamtitkár Titkársága
Mûvészeti Fõosztály
Közgyûjteményi Fõosztály
Közmûvelõdési Fõosztály”

,,NEMZETKÖZI SZAKÁLLAMTITKÁR
Nemzetközi Koordinációs Fõosztály
Kulturális és Oktatási Szakdiplomáciai Fõosztály
Európai Uniós Kapcsolatok Fõosztálya”

4. Az SzMSz Második részében az „I. A miniszter köz-
vetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek” fejezet
„2. Ellenõrzési Fõosztály” alfejezetének elsõ bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Az Ellenõrzési Fõosztály (jelen alfejezet alkalmazásá-
ban a továbbiakban: Fõosztály) ellátja az OKM belsõ el-
lenõrzését, ellenõrzi a fejezeti kezelésû elõirányzatokból
nyújtott támogatások felhasználását, ellenõrzéseket végez
a felügyelt költségvetési szerveknél, a fejezet többségi tu-
lajdonában lévõ szervezeteknél, továbbá az OKM költség-
vetésébõl céljelleggel nyújtott és a nemzetközi támogatá-
sok felhasználásával kapcsolatban a kedvezményezettek-
nél és a támogatások lebonyolításában résztvevõ szerveze-
teknél. Miniszteri, államtitkári döntés, valamint közérdekû
bejelentések alapján soron kívüli ellenõrzéseket végez.”

5. Az SzMSz Második részében az „I. A miniszter köz-
vetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek” fejezet
„3. Egyházi Kapcsolatok Titkársága (Fõosztály)” alfejeze-
tének 3.1–3.3. pontjai helyébe a következõ rendelkezések
lépnek:

„3.1. A Titkárság ellátja az egyházak hitéleti és közcélú
tevékenységének anyagi feltételeirõl szóló törvénybõl és
más jogszabályokból eredõ, valamint az egyházakkal kö-
tött nemzetközi és kétoldalú megállapodások alapján az
OKM-re háruló feladatokat, elõkészíti a vatikáni vegyes-
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bizottság javaslatait, megszervezi, illetve lebonyolítja a bi-
zottsági üléseket.

3.2. Ellátja a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyze-
tének rendezésérõl szóló törvény rendelkezésein alapuló
és az egyházi ingatlanrendezés számítógépes nyilvántartá-
sával kapcsolatos feladatokat.

3.3. Segítséget nyújt az egyházak nevelési-oktatási,
kulturális, mûvészeti, tudományos, közgyûjteményi és az
épített örökség megõrzésével kapcsolatos tevékenységé-
hez. Közremûködik az egyházak szociális, sport- és egész-
ségügyi tevékenységével, illetve a gyermek- és ifjúság-
védelmi közfeladatot átvállaló egyházi intézmények léte-
sítésével, mûködtetésével kapcsolatos kormányzati fel-
adatok ellátásában.”

6. Az SzMSz Második részében a „III. A kabinetfõnök
közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek” feje-
zet „3. Jogi Fõosztály” alfejezetének 3.1., 3.2. és 3.4. pont-
jai helyébe a következõ rendelkezések lépnek, ezzel egy-
idejûleg az alfejezet kiegészül egy új 3.6. ponttal:

„3.1. A szakmai terület megkeresése alapján kezdemé-
nyezi az Igazgatási Fõosztály útján a jogszabálytervezet
államigazgatási egyeztetésre történõ megküldését, közre-
mûködik az egyeztetésben, az észrevételek átvezetésében,
az egységes javaslat elkészítésében. Intézkedik a Minisz-
terelnöki Hivatal felé a kormány-elõterjesztések napirend-
re tûzése iránt, gondoskodik a kellõ számú példány be-
nyújtásáról, eljár a jogszabályok kiadása, kihirdetése,
szükség esetén helyesbítése ügyében.

3.2. Közvetlenül a kiadmányozás elõtt a Fõosztály kö-
telezõ jogi szakmai kontrollt gyakorol a kiemelt jelentõsé-
gû ügyekben született beadványok esetén, így különösen
az országgyûlési biztosoktól, az Alkotmánybíróságtól,
ügyészségtõl, rendõrségtõl érkezõ megkeresésekre készí-
tett választervezetekkel kapcsolatban. Jogi szempontból
felülvizsgálja és véleményezi a miniszter és az államtitkár
által kötendõ szerzõdések tervezeteit, megkeresésre részt
vesz a kapcsolódó tárgyalásokon. Az egyházi tulajdonren-
dezési perek kivételével ellátja az OKM jogi képviseletet a
bíróságok és más hatóságok elõtt, illetve a Fõosztály veze-
tõje képviselet ellátására meghatalmazást adhat.

...
3.4. A Magyar Ekvivalencia és Információs Központ

vezetõje által kiadható igazolások kivételével eljár a külön
jogszabályokban meghatározott igazolások kiállításával,
szakértõi engedélyek kiadásával kapcsolatos elsõfokú el-
járásokban, külön jogszabály szerint hitelesíti a magyaror-
szági oktatási intézményekben kiállított bizonyítványokat,
okleveleket. Ellátja a szerzõi és szomszédos jogi közös
jogkezelõ szervezetek nyilvántartásával és felügyeletével
összefüggõ minisztériumi feladatokat. Általános ügyfél-
szolgálati és tájékoztató tevékenységet végez.

...
3.6. Elõkészíti a magyar felsõoktatási intézmények ál-

tal a külföldi felsõoktatási intézményekben szerzett dokto-
ri (PhD) fokozatok honosítása tárgyában hozott határoza-

tok ellen benyújtott fellebbezések elbírálására irányuló
miniszteri határozatokat, amennyiben a Magyar Ekviva-
lencia és Információs Központ közremûködése a másodfo-
kú eljárásban kizárt.”

7. Az SzMSz Második részében az „V. A kulturális
szakállamtitkár felügyeleti területe” fejezet 1–3. alfejeze-
tének helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

,,V. A kulturális szakállamtitkár felügyeleti területe

1. Kulturális Szakállamtitkár Titkársága

A Kulturális Szakállamtitkár Titkársága az Elsõ Rész
III. fejezet 3. alfejezetében foglalt általános titkársági fel-
adatokon túl koordinálja a felügyeleti területén a különbö-
zõ fejlesztési tervek és reformkoncepciók (területfejlesz-
tés, Nemzeti Stratégiai Referencia Keret, közigazga-
tás-fejlesztés) szakmai összhangjának megteremtését.

2. Mûvészeti Fõosztály

A Mûvészeti Fõosztály (jelen alfejezet alkalmazásában
a továbbiakban: Fõosztály) figyelemmel kíséri a magyar
mûvészeti és mozgóképszakmai területet, államigazgatási
eszközökkel támogatja intézményeit, szervezeteit, alko-
tóit.
2.1. A Fõosztály kialakítja a szakterület fejlesztési tervei-
nek koncepcionális alapjait, kormányzati szintû stratégiai
terveket, ajánlásokat dolgoz ki, elemzi a szakterület álla-
potát, és szükség esetén javaslatot tesz kormányzati intéz-
kedések megtételére.
2.2. Részt vesz az uniós források felhasználásával megva-
lósuló fejlesztések elõkészítésében.
2.3. Javaslatot tesz a szakterületet érintõ képzési formák
korszerûsítésére, újak megteremtésére. Ellátja az Országos
Képzési Jegyzékben meghatározott, a Fõosztály tevékeny-
ségével összefüggõ szakképesítések tartalmi fejlesztésé-
vel, gondozásával kapcsolatos feladatokat.
2.4. Figyelemmel kíséri a mûvészeti kitüntetések, díjak,
ösztöndíjak rendszerét, javaslatot tesz szükséges módosí-
tásukra, újak alapítására.
2.5. Segíti a határon túli magyarokat és a hazai kisebbsé-
geket a szakterületet érintõ tevékenységükben.
2.6. A mûvészethez és a mozgóképszakmához kapcsoló-
dó állami feladatok tekintetében a Fõosztály:

2.6.1. Ágazati irányítási tevékenységet gyakorol az
önkormányzati mûvészeti intézmények vonatkozásá-
ban, szakmailag segíti az önkormányzatok intézmény-
fenntartó tevékenységét, valamint gyakorolja a jogsza-
bályokban meghatározott minisztériumi kötelezettsé-
geket és jogokat.
2.6.2. Elõsegíti a mûvészeti produkciók, mûvek kül-
földi megismertetését, illetve a külföldiek itthoni be-
mutatását, szakmailag segíti a külföldön mûködõ ma-
gyar intézeteket.
2.6.3. Gondoskodik az audiovizuális örökség védel-
mével kapcsolatos kormányzati feladatok ellátásáról,
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az ezzel összefüggõ nemzetközi egyezményekbõl ere-
dõ kötelezettségek teljesítésérõl.
2.6.4. Ellátja az Európai Unió MEDIA Plus programot
koordináló Media Desk iroda felügyeletével kapcsola-
tos feladatokat.
2.6.5. Ellátja a magyar képviseletet az Európa Tanács
Médiaügyi Bizottságában (CDMM) és annak albizott-
ságaiban, valamint a határokon átlépõ televíziózásról
szóló európai egyezmény végrehajtását felügyelõ bi-
zottságban (T-TT).
2.6.6. Ellátja a mozgóképrõl szóló törvény által meg-
határozott másodfokú döntések elõkészítésével kap-
csolatos feladatokat.

3. Közgyûjteményi Fõosztály

A Közgyûjteményi Fõosztály (jelen alfejezet alkalmazásá-
ban a továbbiakban: Fõosztály) ellátja a közgyûjtemé-
nyekben (muzeális intézményekben, könyvtárakban, le-
véltárakban) õrzött kulturális javakkal, a közzétett infor-
mációkkal, a maradandó értékû köz- és magániratokkal
összefüggõ tevékenységekre, továbbá a közgyûjteményi
intézményrendszer mûködtetésére vonatkozó alapelvek
kimunkálásával és érvényesítésével összefüggõ állam-
igazgatási teendõket.
3.1. Kialakítja a múzeumi, könyvtári és levéltári szakterü-
letek fejlesztési terveinek koncepcionális alapjait, a kor-
mányzati és minisztériumi szintû stratégiai terveket, fel-
adatkörében ajánlásokat dolgoz ki.
3.2. Elkészíti, illetve véleményezi a muzeális intézmé-
nyekkel, könyvtárakkal, levéltárakkal, és az azokban õr-
zött kulturális javakkal kapcsolatos jogalkotási, szabályo-
zási koncepciókat, és kezdeményezi a jogszabályok módo-
sítását.
3.3. Részt vesz az uniós források felhasználásával megva-
lósuló fejlesztések elõkészítésében.
3.4. Mûködteti a szakterülethez tartozó díjak kuratóriu-
mait.
3.5. Kidolgozza és folyamatosan aktualizálja a szakterü-
let tevékenységével összefüggõ szakmai és képesítési kö-
vetelményeket, a szakemberek képzése tárgykörében el-
látja a minisztériumi feladatokat, kezdeményezi a képzés
módosítását.
3.6. Elkészíti a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal saját
ügyében hozandó elsõfokú hatósági határozatokat.
3.7. Támogatja a határon túli magyar muzeális intézmé-
nyek szakmai szervezeteit, segíti a határon túli magyarok
és a hazai kisebbségek könyvtári és levéltári tevékenysé-
gét.
3.8. Ágazati irányítási feladatokat lát el a múzeumi,
könyvtári és levéltári szakterületeken.
3.9. Folyamatos kapcsolatot tart fenn a szakmai-társadal-
mi szervezetekkel és testületekkel.
3.10. A múzeumi feladatok tekintetében:

3.10.1. Mûködteti az Országos Múzeumi Tanácsot, a
múzeumi szakfelügyeletet, illetve Muzeológiai és a
Mûtárgyvédelmi Akkreditációs (Szak) Bizottságokat.

3.10.2. Elõkészíti a muzeális intézményekkel kapcso-
latos hatósági jogkörök gyakorlásához szükséges dön-
téseket.
3.10.3. Koordinálja és véleményezi a szakterületre vo-
natkozó központosított elõirányzatok felhasználását,
különös tekintettel az Alfa Program végrehajtására.
3.10.4. Felügyeli a muzeális intézményekben õrzött
kulturális javakra irányuló komplex állományvédelmi
tevékenységet.
3.10.5. Összehangolja a muzeális intézmények köz-
mûvelõdési, múzeumpedagógiai fejlesztését és prog-
ramjait.
3.10.6. Közremûködik a II. világháború után külföldre
került kulturális javak visszaszerzésével és visszaadá-
sával kapcsolatos munkálatok koordinálásában, továb-
bá ellátja a Seuso-ügyek szakmai felügyeletét.
3.10.7. Folyamatos kapcsolatot tart fenn a felsõfokú,
illetve tudományos szakemberképzést és továbbkép-
zést ellátó intézményekkel.
3.10.8. Kiadja a muzeális intézmények szakelméle-
ti-módszertani folyóiratát.

3.11. A könyvtári feladatok tekintetében:
3.11.1. Mûködteti az Országos Dokumentum-ellátási
Rendszert (ODR), támogatja annak mûködését, javas-
latot tesz az ODR mûködtetésére rendelkezésre álló
forrás(ok) felhasználására.
3.11.2. Részt vesz az Országos Könyvtári Kuratórium
mûködésében, mûködteti a könyvtári szakfelügyeletet
és a Könyvtári Akkreditációs Szakbizottságot.
3.11.3. Koordinálja a könyvtárak információközvetítõ
tevékenységét, telematikai fejlesztéseit és digitális tar-
talomszolgáltatását.
3.11.4. Fejleszti a községek könyvtári ellátását javító
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszert (KSZR), javas-
latot tesz a többcélú kistérségi társulások mozgókönyv-
tári feladatainak fejlesztésére.
3.11.5. Koordinálja a könyvtári területre vonatkozó
központosított elõirányzatok (érdekeltségnövelõ támo-
gatás) elosztását.
3.11.6. Vezeti a nyilvános könyvtárak jegyzékét, véle-
ményezi az önkormányzatok könyvtári ellátással kap-
csolatos beadványait.
3.11.7. Szakmailag támogatja a felsõfokú, illetve tu-
dományos szakemberképzéssel és továbbképzéssel
foglalkozó intézmények tevékenységét.

3.12. Levéltári feladatok tekintetében
3.12.1. Döntésre elõkészíti a közlevéltárak létesítésé-
vel, illetve megszüntetésével, valamint a magánlevél-
tárak nyilvános magánlevéltárként történõ bejegyzésé-
vel, illetve a bejegyzés törlésével kapcsolatos ügyeket,
továbbá a miniszteri hatáskörbe tartozó egyéb levéltári
ügyeket.
3.12.2. Mûködteti a Levéltári Akkreditációs Szakbi-
zottságot, a Levéltári Kutatási Kuratóriumot és a Le-
véltári Kollégiumot és a levéltári szakfelügyeletet.
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3.12.3. Dönt a büntetõeljárás során lefoglalt, illetve
jogerõsen elkobozni rendelt védetté nyilvánított ma-
gániratok közlevéltári elhelyezésérõl.
3.12.4. Szakmai javaslatot tesz a levéltári anyagról ké-
szített hiteles és egyszerû másolatok illetékeinek meg-
határozására.
3.12.5. Felülhitelesíti a levéltári anyagról kiállított,
külföldre továbbítandó hiteles másolatokat.”

8. Az SzMSz Második részében a „VII. A nemzetközi
szakállamtitkár felügyeleti területe” fejezet 1. alfejezeté-
nek helyébe a következõ rendelkezés lép, valamint ezzel
összefüggésben a 2. alfejezet 2.3. pontja a következõk sze-
rint módosul:

„1. Nemzetközi Koordinációs Fõosztály

A Nemzetközi Koordinációs Fõosztály (jelen alfejezet
alkalmazásában a továbbiakban: Titkárság) az Elsõ Rész
III. fejezet 3. alfejezetében foglalt általános titkársági fel-
adatokon túl gondoskodik a miniszter, az államtitkár és a
szakállamtitkárok nemzetközi programjaival összefüggõ
protokolláris tennivalók ellátásáról, a nemzetközi straté-
giai és kommunikációs feladatokról, valamint az OKM
vendégeiként Magyarországra látogató külföldiek fogadá-
sával kapcsolatos szervezési és szolgáltatási feladatokról.
Beszerzi és nyilvántartja a protokoll raktár készleteit.

1.1. A Fõosztály ellátja az OKM munkatársai és a tárca
hivatalos képviseletében utazó más személyek külföldi ki-
küldetésével, utaztatásával kapcsolatos feladatokat, a
szakterületek javaslatai alapján összeállítja és frissíti az
éves utazási adatbázist. Koordinálja a tárca fordítási és tol-
mácsolási megrendeléseit, és azokról egységes nyilvántar-
tást vezet.

1.2. A Fõosztály szervezi és irányítja az OKM
UNESCO-ban való részvételét, ellátja a Magyar Unesco
Bizottság mûködésével kapcsolatos szervezési, hivatali és
reprezentációs teendõket, kapcsolatot tart az UNESCO
szerveivel, más tagországok UNESCO nemzeti bizottsá-
gaival, a hazai és nemzetközi tudományos, kulturális és
oktatási kormányzati és nem kormányzati szervezetekkel,
valamint ellátja szakmai programok, konferenciák és sze-
mináriumok szervezését.”

[2. Kulturális és Oktatási Szakdiplomáciai Fõosztály]

„2.3. Szervezi és irányítja az OKM nemzetközi progra-
mokban – ide nem értve az európai uniós programokat –
történõ részvételét.”

9. Az SzMSz Harmadik részében az „I. Az irányítás és
a szakmai felügyelet eszközei” fejezet, 1. alfejezetének
felsorolása kiegészül a következõk szerint:
„...

– miniszteri rendeletek kiadása;
– utasítás (Jat. 49. §);
– irányelvek és tájékoztatók kiadása.

...”

10. Az SzMSz Harmadik részében a „III. A vezetõ és
döntés-elõkészítõ értekezletek” fejezet 3. alfejezete helyé-
be a következõ rendelkezés lép:

„3. A belsõ államtitkári és a miniszteri értekezlet
közös szabályai

A belsõ államtitkári és a miniszteri értekezletek meg-
szervezésével, az értekezleten történõ részvétellel, az em-
lékeztetõ készítésével és az értekezlet résztvevõinek meg-
küldésével, valamint az értekezletek irattári anyagának ke-
zelésével kapcsolatos részletszabályokat külön miniszteri
utasítás határozza meg. Az értekezletek döntéseinek vég-
rehajtása az emlékeztetõben megjelölt személy feladata. A
végrehajtás koordinálását, illetve figyelemmel kísérését az
Igazgatási Fõosztály végzi.”

11. Az SzMSz 1. számú mellékletének helyébe jelen
utasítás 1. számú melléklete lép.

12. Az SzMSz 2. számú melléklet 2.1. pont felvezetõ
szövegének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2.1. A köztisztviselõk jogállásáról szóló, többször mó-
dosított 1992. évi XXIII. törvény, a Munka Törvényköny-
vérõl szóló, többször módosított 1992. évi XXII. törvény és
a kapcsolódó jogszabályok hatályos rendelkezéseinek meg-
felelõen a munkáltatói jogokat az OKM-ben a miniszter
gyakorolja, aki a jogokat a 3. pontban foglaltak kivételével
az alábbiakban meghatározottak szerint átruházza.”

13. Az SzMSz 2. számú mellékletének 5. pontja helyé-
be jelen utasítás 2. számú mellékletének szövege lép.
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1. számú melléklet
Szervezeti és Mûködési Szabályzat 1. számú melléklete
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HATÁROZATOK

A Kormány
1085/2006. (VIII. 28.) Korm.

határozata
az „Arany János Közalapítvány a Tudományért”

közalapítvány megszüntetésérõl

1. A Kormány a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959.
évi IV. törvény 74/G. §-ának (9) bekezdésében foglaltak
alapján a Magyar Tudományos Akadémiával mint társala-
pítóval együtt kezdeményezi az „Arany János Közalapít-
vány a Tudományért” közalapítvány (a továbbiakban:
Közalapítvány) megszüntetését, mivel a Közalapítvány ál-
tal ellátott közfeladat más módon, más szervezeti keretek
között hatékonyabban megvalósítható.

2. A Kormány felhatalmazza az oktatási és kulturális
minisztert, hogy a Fõvárosi Bíróságnál kérelmezze az ala-
pítók nevében a Közalapítvány megszüntetését, és kérje
annak soron kívüli elbírálását.

Felelõs: oktatási és kulturális miniszter

Határidõ: azonnal

3. A Kormány egyetért azzal, hogy a Közalapítvány
megszûnése esetén

a) annak közfeladatait a Magyar Tudományos Akadé-
mia látja el,

b) a pénzügyi kötelezettségek teljesítését követõen
megmaradt vagyont a Magyar Tudományos Akadémia a
Közalapítványéhoz hasonló célra fordítja,

c) a megszüntetésrõl és az a)–b) pontokban foglaltak-
ról, valamint a Közalapítvány vagyonának a Közalapít-
vány céljához hasonló célra történõ felhasználásáról a Ma-
gyar Tudományos Akadémia közleményében tájékoztatja
a nyilvánosságot.

4. A Kormány tudomásul veszi, hogy a Közalapítvány
megszüntetésével kapcsolatos kiadások és a vagyonából
esetleg nem teljesíthetõ kötelezettségek (ideértve a meg-
szüntetés során vagy azt követõen feltárt kötelezettségeket
is) rendezését a Magyar Tudományos Akadémia költség-
vetésének terhére vállalja.

5. Ez a határozat a közzétételével lép hatályba, egyide-
jûleg az „Arany János Közalapítvány a Tudományért”
közalapítvány létrehozásáról szóló 1072/1997. (VII. 4.)
Korm. határozat, az „Arany János Közalapítvány a Tudo-
mányért” közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról
szóló 2338/1997. (X. 30.) Korm. határozat és az
1015/2001. (III. 6.) Korm. határozat, valamint a Kormány
által alapított közalapítványok és alapítvány kormányzati
felelõseirõl és egyes feladatokról szóló 1034/2003.
(IV. 24.) Korm. határozat 1. pontjában „az Arany János
Közalapítvány” szövegrész hatályát veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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2. számú melléklet

5. Az OKM szervezetében foglalkoztatottak létszáma felügyeleti területenként a következõk szerint oszlik meg.

Felügyeleti terület Állami vezetõ
Szervezeti egység

vezetõ
Köztisztviselõ Egyéb

Miniszter 1 fõ 3 fõ 46 fõ

Államtitkár 1 fõ 3 fõ 12 fõ

Kabinetfõnök 4 fõ 123 fõ 20 fõ

Közoktatási szakterület 1 fõ 3 fõ 52 fõ

Kulturális szakterület 1 fõ 4 fõ 63 fõ

Nemzetközi szakterület 1 fõ 3 fõ 38 fõ

Felsõoktatási és tudományos szakterület 1 fõ 4 fõ 40 fõ

Fejlesztési és gazdasági szakterület 1 fõ 5 fõ 99 fõ 75 fõ



A Miniszterelnök
50/2006. (VIII. 22.) ME

határozata
fõiskolai tanárok kinevezésérõl

A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
101. §-a (3) bekezdésének b) pontjában foglalt jogköröm-
ben, az oktatási és kulturális miniszter elõterjesztésére

dr. Ancsin Istvánt,
dr. András Istvánt,
dr. Antalóczy Katalint,
dr. Bagyinszki Gyulát,
dr. Barkó Endrét,
dr. Barta Miklóst,
Borbély Endréné dr.-t,
dr. Borgulya Istvánnét,
dr. Buda Lászlót,
dr. Cristea Hoczopán Annát,
dr. Czetter Ibolyát,
dr. Csallner András Eriket,
dr. Deutsch Tibort,
dr. Duffek Mihályt,
dr. Gasparics Gyulát,
dr. Gasparicsné dr. Kovács Erzsébetet,
dr. Györke Zoltánt,
dr. Hajnal Ágnest,
dr. Hajnal Bélát,
dr. Harmat Györgyöt,
Hekliné dr. Herbály Katalint,
dr. Hoffmann Miklóst,
Hollóné dr. Kacsó Erzsébetet,
dr. Iván Klárát,
dr. Jobban Józsefet,
dr. Kádek Istvánt,
dr. Kapitány Györgyöt,
dr. Káprály Mihályt,
dr. Kárpáti Árpádot,
dr. Kelemen Gyulát,
dr. Kocsev Miklóst,
dr. Kocsis Imrét,
dr. Koi Balázst,
dr. Kókai Sándort,
dr. Kozmács Istvánt,

dr. Kruppa Évát,
dr. Lakatos Vilmost,
dr. Ludányi Ágnest,
dr. Lukács Pétert,
dr. Lukovich Tamást,
dr. Majsai Tamást,
dr. Mandják Tibort,
Maruzsné dr. Sebó Katalint,
dr. Mányai Juditot,
dr. Máthé Endrét,
dr. Murányi Zoltánt,
dr. Nagy Istvánt,
dr. Nagy Károlyt,
dr. Odry Pétert,
dr. Pazonyi Juditot,
dr. Pethõ Józsefet,
dr. Pintér Istvánt,
Ráczné dr. Horváth Ágnest,
dr. Rádi Szelman Hamadi-t,
Ruppert Istvánt,
dr. Salamonné dr. Toldy Erzsébetet,
dr. Sándor Zoltánt,
dr. Sirák Pétert,
dr. Skribanek Annát,
dr. Szabó Lászlót,
dr. Szatlóczkyné dr. Gajdóczki Zsuzsannát,
dr. Szõke Lajost,
Szûcs Lajosné dr. Mohos Nagy Évát,
dr. Szûcs Sándort,
dr. Talata Istvánt,
Tõkéné dr. Molnár Gizellát,
dr. Túriné dr. Raátz Juditot,
dr. Varga Emilné dr. Szûcs Editet,
dr. Végh Mihályt,
dr. Wittner Ilonát,
dr. Zakar Andrást,
dr. Zászkaliczky Pétert

– 2006. szeptember 1-jei hatállyal –

fõiskolai tanárrá

kinevezem.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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KÖZLEMÉNYEK

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület határozatai

A British Council Hungary (1068 Budapest, Benczúr u. 26.), mint a University of Cambridge (1 Hills Road Cambridge
CB1 2EU United Kingdom) magyarországi képviselõje, akkreditált vizsgaközpont által bejelentett vizsgahely létesíté-
se iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület 2006. július 24-i ülésén a következõ döntést
hozta: a kérelmezõ bejelentett vizsgahely létesítése iránti kérelmét az OKÉV NYAK a következõk szerint engedélyezi:

Név: Tudomány Nyelviskola Kft.
Cím: 1033 Budapest, Tavasz u. 3.
Nyelvvizsgarendszer: University of Cambridge ESOL

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva a minisz-
ternél lehet fellebbezni.
Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
Ez a határozat csak az AK-XXIII/1/2003. számú határozattal együtt érvényes.

INDOKLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2006. 07. 17-én átvett hiánytalan kérelem alapján 2006. 07. 24-én megállapította,
hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ bejelentett vizsgahelye – tárgyi és infrastrukturális felté-
telei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.
A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizs-
ga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében, az államilag elismert
nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felülvizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a
nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet 7. § (1) bekezdésében, a 12. § (1) bekezdésében és az Akkre-
ditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.
Az OKÉV Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ illetékessége a 71/1998. Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekezdésén
alapul.
A fellebbezés lehetõségérõl a többször módosított 71/1998. Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése rendelkezik.

Fazekas Márta s. k.,
OKÉV

Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs
Központ
igazgató

AK-XXIII/12/2006.

* * *

A Coventry House Nyelviskola (6000 Kecskemét, Budai u. 1.), mint a Trinity College London (89 Albert Embankment
London SEI 7TP UK.) magyarországi képviselõje, akkreditált vizsgaközpont által bejelentett vizsgahely létesítése iránt
benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület 2006. július 24-i ülésén a következõ döntést hozta: a
kérelmezõ bejelentett vizsgahely létesítése iránti kérelmét az OKÉV NYAK a következõk szerint engedélyezi:

Név: Újpesti Nyelviskola Bt.
Cím: 1042 Budapest, Árpád út 56.

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.
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A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva a minisz-
ternél lehet fellebbezni.
Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
Ez a határozat csak az AK-XIII/2/2001. számú határozattal együtt érvényes.

INDOKLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2006. 07. 10-én átvett hiánytalan kérelem, valamint a helyszíni szemle alapján
2006. 07. 24-én megállapította, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ bejelentett vizsgahelye –
tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételek-
nek.
A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizs-
ga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében, az államilag elismert
nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felülvizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a
nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet 7. § (1) bekezdésében, a 12. § (1) bekezdésében és az Akkre-
ditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.
Az OKÉV Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ illetékessége a 71/1998. Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekezdésén
alapul.
A fellebbezés lehetõségérõl a többször módosított 71/1998. Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése rendelkezik.

Fazekas Márta s. k.,
OKÉV

Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs
Központ
igazgató

AK-XIII/29/2006.

* * *

A BCE Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont (1085 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48–52.) akkreditált vizsgaközpont
(továbbiakban: kérelmezõ) által a társadalomtudományi szaknyelvi vizsgarendszer akkreditációja iránt benyújtott
kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület 2006. július 24-i ülésén a következõ döntést hozta: a kérelmezõ
további nyelvvizsgarendszer akkreditációja iránti kérelmét az OKÉV NYAK elutasítja.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva a minisz-
ternél lehet fellebbezni.
Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
A Szakértõi Bizottság összetétele ellen a kérelmezõ kifogással nem élt.

INDOKLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2006. 05. 22-én átvett formailag hiánytalan kérelem alapján a következõket álla-
pította meg:
– kérelmezõ nem fejtette ki megfelelõen az Akkreditációs Kézikönyv (továbbiakban: AK) 3.1.1. fejezetében foglalt elõ-
írást a vizsga szükségességének kifejtésére vonatkozóan,
– kérelmezõ nem határozta meg elég pontosan a kérelmezett vizsga szaknyelvét, amelyet szintén az AK 3.1.1. fejezet ír
elõ,
– a Testület elégtelennek ítélte meg a kérelmezett vizsga minõségbiztosítási rendszerét, nem találta megfelelõnek az elõ-
terjesztést, azaz a kérelmezett vizsga nem felel meg az AK 3.4.2. fejezetében foglalt követelményeknek,
– kérelmezõ nem kielégítõen fejtette ki a kérelmezett vizsga szintjeinek a Közös Európai Referenciakeret szintjeihez tör-
ténõ illesztését, amit az AK 3.4.3. és 3.4.4. fejezetei írnak elõ,
– a Testület véleménye szerint a készségek mérése aránytalanságokat mutat, és jellegével nem összeegyeztethetõ a sú-
lyozása, így nem teljesülnek az AK 3.5.2.1. és 3.5.2.4. követelményei,
– az AK 3.11.1. szerint benyújtott minta feladatsorokban a Testület több vizsgatechnikai hibát talált.
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A határozat rendelkezéseire a többször módosított 71/1998. Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében, 8. §-ában, a 30/1999.
(VII. 21.) OM rendelet 7. §-ában, illetve és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.
Az OKÉV Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ illetékessége a 71/1998. Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekezdésén
alapul.
A fellebbezés lehetõségérõl a többször módosított 71/1998. Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése rendelkezik.

Fazekas Márta s. k.,
OKÉV

Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs
Központ
igazgató

AK-III/11/2006.

* * *

A KJF Nyelvvizsgaközpont (8000 Székesfehérvár, Kossuth u. 14.) akkreditált vizsgaközpont által bejelentett vizsga-
hely létesítése iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület 2006. július 31-i ülésén a követ-
kezõ döntést hozta: a kérelmezõ bejelentett vizsgahely létesítése iránti kérelmét az OKÉV NYAK a következõk szerint
engedélyezi:

Név: Hatos és Társa Nyelviskola Bt.
Cím: 9152 Börcs, Szabadság u. 25/B
Telephely: 9021 Gyõr, Szent István út 7.
Kizárólagos vizsgahelyszín: 9021 Gyõr, Szent István út 7.

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva a minisz-
ternél lehet fellebbezni.
Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
Ez a határozat csak az AK-XXII/1/2003. számú határozattal együtt érvényes.

INDOKLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2006. 06. 19-én átvett hiánytalan kérelem alapján 2006. 07. 31-én megállapította,
hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ bejelentett vizsgahelye – tárgyi és infrastrukturális felté-
telei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.
A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizs-
ga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében, az államilag elismert
nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felülvizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a
nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet 7. § (1) bekezdésében, a 12. § (1) bekezdésében és az Akkre-
ditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.
Az OKÉV Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ illetékessége a 71/1998. Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekezdésén
alapul.
A fellebbezés lehetõségérõl a többször módosított 71/1998. Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése rendelkezik.

Fazekas Márta s. k.,
OKÉV

Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs
Központ
igazgató

AK-XXII/9/2006.
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A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium versenyfelhívásai

A 2007. évi Mikszáth Kálmán prózamondó verseny a Kárpát-medencében meghirdetése

A Mikszáth Társaság, a Palóc Társaság, Pásztó Város Önkormányzata és a pásztói Mikszáth Kálmán Gimnázium,
Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium prózamondó versenyt hirdet a Kárpát-medence magyar középiskolásai
számára, az iskola névadója, a nagy magyar prózaíró emlékének ápolására.

A verseny helye és ideje: Pásztó 2007. április 11–12–13.

Benevezési határidõ: 2007. március 1.

Elõzetes iskolai, megyei fordulók: 2007. február 16-ig.

A versenyen nappali tagozatos középiskolai tanulók vehetnek részt, akik egy Mikszáth- és egy 1956 után megjelent
magyar prózai mûvel vagy mûrészlettel nevezhetnek.

A mûvek (részletek) idõtartama egyenként 6 perc, a tanulóknak nem felolvasniuk, hanem elõadniuk kell a szövegeket.
Az idõhatár túllépése pontlevonással jár.

Nevezési díj versenyzõként: 2000 Ft.

A versenyzõ diákok és felkészítõ (kísérõ) tanáraik részére irodalmi kirándulást szervezünk Nógrád megyében (Hor-
pács, Csesztve, Balassagyarmat, Hollókõ) és a Felvidéken (Szklabonya, Kékkõ, Alsósztregova), mely a rendezõ iskola
és a pásztói önkormányzat ajándéka.

A tanulók és a kísérõik egyéb költségeit (utazás, szállás, étkezés) iskolájuk fizeti.
A verseny utáni gálamûsoron a verseny díjazottjai mellett irodalmi és irodalmi színpadi elõadásra is sor kerül.

A program idõrendje:
2007. április 11. (szerda) 8–18 óráig Irodalmi kirándulás
2007. április 12. (csütörtök) 9–17 óráig Prózamondó verseny
2007. április 13. (péntek) 9–12 óráig Eredményhirdetés és gálamûsor

A verseny díjai:
I. díj 20 000 Ft
II. díj 15 000 Ft
III. díj 10 000 Ft

Különdíjak: könyvcsomagok.

Információszolgáltatás: Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium 3060 Pásztó,
Rákóczi út 1., Herczegné Varga Ilona igazgató, Racskó Péter igazgatóhelyettes. Telefon/fax: (32) 460-791/108; e-mail:
mikszath@mixat-sulinet.hu, honlap: www.mixat.sulinet.hu.

Dr. Praznovszky Mihály s. k., Sisák Imre s. k.,
a Mikszáth Társaság elnöke Pásztó város polgármestere

Herczegné Varga Ilona s. k., Z. Urbán Aladár s. k.,
a Mikszáth Kálmán Gimnázium, a Palóc Társaság elnöke
Postaforgalmi Szakközépiskola

és Kollégium igazgatója

28. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 3047



NEVEZÉSI LAP

a Mikszáth Kálmán prózamondó verseny országos döntõjére
Beküldési határidõ: 2007. március 1.

Cím: Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium 3060 Pásztó, Rákóczi út 1.

A versenyzõ tanuló neve, címe: ..........................................................................................................................................

iskolája neve, címe:.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

A felkészítõ tanár neve: ......................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

A kísérõ (tanár) neve:..........................................................................................................................................................

Az országos döntõn részt vevõ diák(ok) által választott mûvek szerzõje és címe:

A versenyzõ neve A versenyzõ neve:
1. ................................................... ...................................................
2. ................................................... ...................................................

Jelentkezés az irodalmi kirándulásra: 2007. április 11. (szerda): .................... fõ diák
....................fõ kísérõ

Szállás és regisztrálás: a Tittel Pál Kollégiumban (Pásztó, Rákóczi út 5.). Tel.: (32) 460-888.

április 10. (kedd) …………. fõ diák lány–fiú …………. fõ kísérõ nõ–férfi
április 11. (szerda) …………. fõ diák lány–fiú …………. fõ kísérõ nõ–férfi
április 22. (csütörtök) …………. fõ diák lány–fiú …………. fõ kísérõ nõ–férfi

A megfelelõt kérjük aláhúzni!

Szállásdíj: 1200 Ft/fõ/éjszaka.

Étkezés – reggeli április 11. …………. fõ
április 12. …………. fõ
április 13. …………. fõ

Reggeli díja: 200 Ft.

– ebéd április 11. …………. fõ (kirándulóknak csomag)
április 12. …………. fõ
április 13. …………. fõ

Ebéd díja: 400 Ft.

– vacsora április 10. …………. fõ
április 11. …………. fõ
április 12. …………. fõ

Vacsora díja: 300 Ft.

A szállás- és az étkezés költségeinek rendezése a regisztrálás helyszínén.
A nevezési díj befizetése: átutalással az iskola 11741024-15450827-33910004. sz. folyószámlájára – 2000 Ft/versenyzõ.
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A 2007. évi Mikszáth Kálmán mûvei képi megjelenítése címû Kárpát-medencei pályázat meghirdetése

A Mikszáth Társaság, a Palóc Társaság, Pásztó Város Önkormányzata, a Csohány Baráti Kör Pásztó Kultúrájáért Ala-
pítvány és a pásztói Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium mûvészeti pályázatot
hirdet a Kárpát-medence középiskolásai számára, az iskola névadója, a nagy palóc prózaíró születésének 160. évfor-
dulója alkalmából.

A pályázat két mûvészeti ágban kerül kiírásra.

1. Képzõmûvészeti kategóriák
1.1. kategória: illusztráció
Mikszáth Kálmán bármely mûvének, tetszõleges technikával történõ illusztrálása. Az alkotás mérete maximum

A/3-as, melyet paszpartu nélkül kérünk beküldeni.
1.2. kategória: képregény
Mikszáth Kálmán valamely novellájának vagy regényének maximum öt A/4-es méretû oldalon, oldalanként tetszõle-

ges számú képkockákban történõ megjelenítése. Technikai megkötés nincs.

2. Mozgókép kategória
Mikszáth Kálmán valamely mûvének (vagy mûrészletének) mozgóképi feldolgozása, maximum 10 perces filmetûd

keretében, egyéni nézõpontok alapján.
A pályamunkát VHS-en kérjük beadni.

A pályamûveket a következõ címre, jeligésen kérjük beküldeni: Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakkö-
zépiskola és Kollégium 3060 Pásztó, Rákóczi út 1. Zárt borítékban kérjük csatolni az alkotó személyi adatait (név, élet-
kor, iskola neve, címe, lakcím, elektronikus cím, telefonszám) – csoportos munka esetén valamennyi készítõ adata szük-
séges.

A borítékon a jeligét és az alkotás címét kell feltüntetni.

A pályamûvek beérkezési határideje: 2007. február 20.

Eredményhirdetés: 2007. április 13., Pásztó.

A díjazott alkotásokból kiállítást és filmvetítést tartunk a díjkiosztás napján.

A pályázat díjai kategóriánként:
I. díj 20 000 Ft
II. díj 15 000 Ft
III. díj 10 000 Ft

Különdíjak: könyvcsomagok.

Információszolgáltatás: Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium 3060 Pásztó,
Rákóczi út 1., Herczegné Varga Ilona igazgató. Tel./fax: (32) 460-791/108: e-mail: mikszath@mixat-sulinet.hu: honlap:
www.mixat.sulinet.hu.

Dr. Praznovszky Mihály s. k., Z. Urbán Aladár s. k., Sisák Imre s. k.,
a Mikszáth Társaság elnöke a Palóc Társaság elnöke Pásztó város polgármestere

Simon Imre s. k., Herczegné Varga Ilona s. k.,
a Csohány Baráti Kör Pásztó Kultúrájáért a Mikszáth Kálmán Gimnázium,

Alapítvány Kuratóriumának elnöke Postaforgalmi Szakközépiskola
és Kollégium igazgatója
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A 2007. évi Zsigmond és kora történelmi pályázat meghirdetése

Pásztó Város Önkormányzata és a pásztói Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollé-
gium történelmi pályázatot hirdet a Kárpát-medence magyar középiskolásai számára, Pásztó várossá nyilvánításának
600. évfordulója alkalmából.

A pályázat témái
1. Polgárosodás, városfejlõdés a Zsigmond-kori Felvidéken
2. A mezõvárosi rangra emelt Pásztó hatása a környezõ településekre

A pályamû terjedelme: legfeljebb 15 oldal (szövegszerkesztõvel készítve, 12-es betûmérettel, 1,5-ös sorközzel, bibli-
ográfiával, hivatkozásokkal). Különösen emelik a pályamûvek értékét a demonstratív mellékletek (fényképek, rajzok,
dokumentumok) csatolása. Ez utóbbiakkal növelhetõ a pályamû terjedelme és szükséges 1-2 oldalas összefoglaló.

A pályamûvek összefoglalóját – a díjkiosztó ünnepségre – kötetben jelentetjük meg.,

A pályázat beérkezési határideje: 2007. február 20.

Eredményhirdetés: 2007. április 13., Pásztó.

A legjobb írásokból a díjkiosztó ünnepségen részletek felolvasására kerül sor.

A pályamûveket a következõ címre, jeligésen kérjük beküldeni: Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakkö-
zépiskola és Kollégium 3060 Pásztó, Rákóczi út 1.

Zárt borítékban kérjük csatolni a pályázó személyi adatait (név, életkor, iskola neve, címe, lakcím, elektronikus cím,
telefonszám).

A borítékon a jeligét és a pályamû címét kell feltüntetni.

A pályázat díjai:
I. díj 20 000 Ft
II. díj 15 000 Ft
III. díj 10 000 Ft

Különdíjak: könyvcsomagok.

Információszolgáltatás: Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium 3060 Pásztó,
Rákóczi út 1., Herczegné Varga Ilona igazgató, Racskó Péter igazgatóhelyettes, tel./fax: (32) 460-791/108: e-mail: mik-
szath@mixat-sulinet.hu: honlap: www.mixat.sulinet.hu.

Sisák Imre s. k., Herczegné Varga Ilona s. k.,
Pásztó Város polgármestere a Mikszáth Kálmán Gimnázium,

Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium
igazgatója

Tájékoztató
a Bugát Pál XXIII. Országos Középiskolai Természetismereti Vetélkedõ eredményeirõl

A vetélkedõ szervezõi: TIT Stúdió Egyesület (Budapest), Berze Nagy János Gimnázium (Gyöngyös), Mátra Mûvelõdési
Központ (Gyöngyös), Természet Világa folyóirat (Budapest).
A 2005/2006. tanév témaköre: Ember a természetben mûveltségi terület – A barlangoktól a felhõkarcolókig.
Fõ támogatók: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Oktatási és Kulturális Minisztérium.
A 2005/2006. tanévben 118 csapat (354 diák) vett részt az országos elõdöntõn (Budapest, 2006. április 13.), melyrõl a
középdöntõbe és döntõbe (Mátrafüred–Gyöngyös, 2006. augusztus 21–23.) 20 csapat (60 diák) került be.

A vetélkedõ díjazottjai
I. helyezett:
Bibó István Gimnázium (Kiskunhalas) 240 pont. Csapattagok: Flaisz Dóra, Oláh Károly, Sõrés Péter. Felkészítõ tanár:
Fogl Ágnes, Modok Balázsné, Tóth Piroska, Rádi Kornélia, Váradi Krisztián, Varga-Sabjánné Szabó Sarolta.

II. helyezett:
Varga Katalin Gimnázium (Szolnok) 225 pont. Csapattagok: Bana Péter, Nagy Zoltán. Felkészítõ tanár: Balogh Béla.
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III. helyezett:
Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium (Szeged) 216 pont. Csapattagok: Kurgyis Zsuzsanna, Daru János, Párkányi
László. Felkészítõ tanár: Bán Sándor, Gál Béla, Hancsák Károly, Szöllõsy László, Drevenka István, dr. Mezõ Tamás,
Dudás Zoltánné.

IV–V. helyezett:
Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium (Szeged) 198 pont. Csapattagok: Csizmadia Tamás, Fábián Gábor, Kovács Péter.
Felkészítõ tanár: Bán Sándor, Gál Béla, Hancsák Károly, Szöllõsy László, Drevenka István, dr. Mezõ Tamás, Dudás Zol-
tánné, Prókai Szilveszter, Schultz János.
III. Béla Gimnázium (Baja) 198 pont. Csapattagok: Vedelek Balázs, Reisz Zita, Pées László. Felkészítõ tanár: Mezeiné
dr. Kopasz Mária, Virág Tiborné, Jaloveczkiné Pauk Eszter, Schleicherné Kertész F. Bernadett, Polgár László, dr.
Szkladányi András, Karagity István.

VI. helyezett:
Bethlen Gábor Református Gimnázium (Hódmezõvásárhely) 197 pont.
Csapattagok: Göbölyös Zsuzsanna, Kozák Gábor, Pósa László. Felkészítõ tanár: Berecz János, Ferenci Richárdné, Szép
Ilona Tünde.

Gratulálunk a nyertes csapatoknak és köszönjük a felkészítõ tanárok odaadó munkáját!

Dr. Radnóti Katalin s. k., Juhász Nagy Ágnes s. k.,
fõiskolai tanár igazgató

ELTE TTK TIT Stúdió Egyesület
a zsûri elnöke

Pályázati felhívás

felsõoktatási intézmények állásaira

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM – Sopron – rektora
pályázatot hirdet a
MEZÕGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR
(Mosonmagyaróvár)
Gazdaságtudományi Intézetébe
egyetemi docensi álláshely betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata a Mezõgazdasági üzemtan és a Vállalkozások menedzselése címû tantárgyak
keretén belül elõadások tartása nappali, levelezõ és kiegészítõ levelezõ tagozatokon. Diplomadolgozatok konzulensi fel-
adatának ellátása. A szakirányú továbbképzésben (szakmérnök) elõadások tartása. Tantárgyfejlesztés és a tanszéki kuta-
tásokban való részvétel. Kutatási pályázati rendszerbe való bekapcsolódás.

Pályázati feltétel:
mérnök-közgazdász diploma, tudományos fokozat, két világnyelv vizsgával igazolt ismerete és legalább 10 éves oktatói,
illetve tudományos kutatói gyakorlat.
Az álláshelyre pályázónak meg kell felelnie a felsõoktatásról szóló törvényben foglalt elõírásoknak, valamint az egye-
tem szabályzataiban megfogalmazott követelményeknek.

A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó
– jelenlegi munkahelyét, beosztását, munkaköri besorolását, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyait,
– szakmai, illetõleg oktatási, kutatási, tudományos munkáját, esetleges vezetõi tevékenységét,
– hazai és nemzetközi tudományos és szakmai szervezetekben végzett munkáját, szakmai díjait (kitüntetéseit),
– oktató- és tudományos munkájára vonatkozó jövõbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes önéletrajzot,
– egyetemi végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást igazoló okiratok hiteles másolatát,
– tudományos közlemények jegyzékét és azokra irányuló hivatkozásokat,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
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– személyi adatlapot,
– nyilatkozatot, amelyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagába az arra illetékes személyek és testületek
betekinthetnek.

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítást (a pályázat tartalmi, formai követelményei, csatolandó okmányok iga-
zolása, stb.) a kar humánpolitikai osztályvezetõje [(96) 566-626] ad.

A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben történõ megjelenéstõl számított 30. nap.
A pályázatot – mellékleteivel együtt, két példányban – a Nyugat-magyarországi Egyetem Mezõgazdaság- és Élelmiszer-
tudományi Kar dékánjához (9200 Mosonmagyaróvár, Vár 2.) kell benyújtani.

Prof. Dr. Faragó Sándor s. k.,
rektor

A SZOMBATHELYI BERZSENYI DÁNIEL FÕISKOLA
pályázatot hirdet a
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI FÕISKOLAI KAR
INTERKULTURÁLIS TANULMÁNYOK INTÉZET
Filozófia Tanszékre
fõiskolai docensi munkakör betöltésére

A kinevezendõ fõiskolai docens feladata: a szabad bölcsészet BA alapszakon a valláselmélet-vallástörténet szakirány
irányítása és oktatása, különös tekintettel a vallásközi párbeszéd aktuális kérdéseire, továbbá részvétel az etika és a filo-
zófia szakirány oktatásában (filozófia- és etikatörténet, filozófiai antropológia).
A pályázónak rendelkeznie kell: tudományos minõsítéssel (PhD), felsõoktatási gyakorlattal, valamint tudományos publi-
kációs munkássággal. Legyen képes angol nyelven elõadások tartására.

fõiskolai docensi munkakör betöltésére

A kinevezendõ fõiskolai docens feladata: a szabad bölcsészet BA alapszak esztétika szakirányának szakmai irányítása,
továbbá a lehetséges esztétika MA szak akkreditációjának elõkészítése. Az esztétikatörténetben és -elméletben való jár-
tasságon túl, legyen az ágazati esztétika egy meghatározott területének elismert mûvelõje.
A pályázónak rendelkeznie kell: tudományos minõsítéssel (PhD), többéves felsõoktatási gyakorlattal, elismert szakmai,
tudományos tevékenységgel. Legyen képes angol nyelven elõadások tartására.

további jogviszonyú egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata: a szabad bölcsészet BA alapszakon az etika szakirány oktatása, különös tekin-
tettel a politikai ökológiára, a környezeti etikára, valamint az ökofenomenológiára. További feladata a lehetséges etika
MA szak akkreditációs elõkészítésében való részvétel, a tanári modul kidolgozása, tanári továbbképzési programok
irányítása.
A pályázónak rendelkeznie kell: tudományos minõsítéssel (PhD), többéves felsõoktatási gyakorlattal, elismert szakmai,
tudományos tevékenységgel, magyar és idegen nyelvû tudományos publikációs munkássággal. Legyen képes angol
nyelven elõadások tartására.
A pályázathoz mellékelni kell:
a részletes szakmai önéletrajzot, tudományos munkák jegyzékét, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegen-
nyelv-tudást tanúsító – közjegyzõ által hitelesített – okiratok másolatát, érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt.
A pályázatot a fõiskola rektorának 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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Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetõi állásaira

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

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

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

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

meg.

Rövidítések:
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
vp: vezetõi pótlék
ls: letelepedési segély
szl: szolgálati lakás
szsz: szolgálati szoba
szf: szolgálati férõhely
if: illetményföld
szgy: szakmai gyakorlat
vpr: vezetõi program
v: végzettség
vgy: vezetõi gyakorlat
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat
b: erkölcsi bizonyítvány
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz

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

1. 2. 3. 4.

Bem Úti Általános
Iskola és Óvoda
3600 Ózd,
Bem út 8.
Tel./fax: (48) 471-089

Óvodavezetõ Az 1993. évi LXXIX.
tv. 18. § (1) bekezdésé-
ben felsoroltak szerinti
v. és szgy.

A megbízás az elbírálás napjától
5 évre szól.
Pehi: a pályázati határidõ lejártát
követõ 15. nap.
Pc.: Szentandrássy Béla igazgató

Tarhos Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
5641 Tarhos,
Petõfi Sándor u. 29.
Tel./fax: (66) 429-171

Közoktatási Intézmény
és Könyvtár
5641 Tarhos,
Kossuth u. 52.
intézményvezetõ
(Az intézmény napközi
otthonos óvoda, közös-
ségi ház, könyvtár intéz-
ményegységekbõl áll.)

Szakirányú felsõfokú v.
(óvodapedagógus,
könyvtáros, mûvelõdés-
szervezõ) és szakkép-
zettség, 5 év
végzettségnek megfele-
lõ szgy.
Elõny: közoktatási ve-
zetõi v.

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2012. júl. 31-ig
szól.
Pehi: a benyújtási határidõ lejár-
tát követõ 60. napon belül.
Pc.: Tarhos Község Önkormány-
zata Polgármesteri Hivatal
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Pályázati felhívás pedagógusállásokra

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
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.

Gyermekmosoly
Óvoda
1203 Budapest,
Bíró Mihály u. 1.
Tel.: 285-0025

Óvodapedagógus Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v., pályakezdõ

ÁEI: azonnal.
Pc.: Soós Jánosné
intézményvezetõ
Tel.: 289-0073

Terézvárosi Esti
és Levelezõ Tagozatú
Gimnázium
1066 Budapest,
Lovag u. 9–11.
Tel.: 312-1067

2 fõ angol szakos tanár

matematika–fizika
vagy
matematika–kémia
vagy
biológia–kémia szakos
tanár

Egyetemi v. ÁEI: azonnal.
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1. 2. 3. 4.

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

Biológia–bármely sza-
kos tanár
(határozatlan idõre)

Egyetemi v. ÁEI: azonnal.
Juttatás: étkh., vidékiek számára
utazásiköltség-térítés.
Pc.: Vereckei Ágnes igazgató
f. és elõzetes jelentkezés: verec-
keiagnes@gmail.com

Hírös Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Iskola
6000 Kecskemét,
Kaszap u. 6–14.
Tel.: (76) 501-776
Fax: (76) 483-282

Néptánctanár Táncmûvészeti fõisko-
lai v.

Pc.: Tolnai Ottó igazgató

Széchenyivárosi Alap-
fokú Mûvészetoktatási
Iskola
6000 Kecskemét,
Lánchíd u. 18.
Tel./fax: (76) 328-155

Moderntánc-tanár Táncmûvészeti fõisko-
lai v.

ÁEI: azonnal.
Pc.: Szabó Emma igazgató
6000 Kecskemét,
Szövetség tér 1. II/22.

Kölcsey Ferenc Általá-
nos Mûvelõdési Köz-
pont Általános Iskolája
4965 Kölcse,
Arany J. u. 1.
Tel.: (44) 435-621

Angol nyelv szakos
tanár
(részmunkaidõs foglal-
koztatás)

Fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
Pc.: Ombodi Károly igazgató

Kandó Kálmán Szak-
középiskola
3525 Miskolc,
Palóczy u. 3.
Tel.: (46) 500-939

Matematika–fizika
szakos tanár

informatika szakos
tanár

villamosmérnök tanár

Szakirányú egyetemi v. ÁEI: azonnal.
Juttatás: étkh.
Pc.: Baghyné Urbán Ilona
igazgató

Vay Miklós Szakképzõ
Iskola
3950 Sárospatak,
Arany J. u. 5.
Pf.: 104
Tel./fax: (47) 511-420

Fizika szakos tanár

informatika szakos
tanár

közlekedésmérnök-
tanár

CNC-ismeretekkel ren-
delkezõ mérnöktanár

Egyetemi v. ÁEI: azonnal.
Pc., f.: Halász Tiborné igazgató
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Zárás után érkezett pályázati felhívások

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
pályázatot hirdet
A PEDAGÓGIAI ÉS PSZICHOLÓGIAI KAR
Testnevelési és Sport Központnál
központvezetõi megbízásra

A központ vezetõjének feladatai: a központ képviselete, a hozzá beosztott oktatók és nem oktató-kutató közalkalmazot-
tak munkájának irányítása és ellenõrzése, az oktatómunka összehangolása, a tanszéki adminisztráció irányítása, a tan-
szék keretében folytatandó tudományos kutatómunka és publikációs tevékenység elõsegítése, összehangolása, kutatás-
szervezési feladatok megoldása, a pályázati tevékenység ösztönzése, az ELTE szervezetéhez kapcsolódó sportegyesületi
tevékenység szakmai felügyelete, továbbá az egyetemi és kari szabályzatokban foglalt feladatok ellátása.
A pályázóval szemben támasztott követelmények: a központvezetõi megbízásra az ELTE PPK közalkalmazotti jogvi-
szonyban, teljes munkaidõben foglalkoztatott egyetemi tanárai vagy egyetemi docensei pályázhatnak.
A központ vezetõjének megbízása legalább három, legfeljebb öt évre szól, a megbízatás 65 éves korig tölthetõ be.
Pályázni az erre a célra rendszeresített adatlapon kell, mely beszerezhetõ a Pedagógiai és Pszichológiai Kar Dékáni Tit-
kárságán személyesen vagy e-mail útján. A pályázattal kapcsolatos részletesebb felvilágosítást ugyanott nyújtanak.
A pályázatok benyújtásának határideje: a közzétételtõl számított 30. nap. A pályázatokat a PPK Dékáni Titkárságára
kell benyújtani.
A Dékáni Titkárság elérhetõségei: 1075 Budapest, Kazinczy u. 23–27. I. em. 102., tel.: (1) 461-4526, fax: (1) 461-4528,
e-mail: ppkhivatal@ppk.eltel.hu.

Dr. Hudecz Ferenc s. k.,
rektor

A PANNON EGYETEM rektora
pályázatot hirdet a
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Társadalomtudományok és Európai Tanulmányok Tanszékén
részmunkaidejû egyetemi tanári álláshely betöltésére

A kinevezett egyetemi tanári feladata: elõadások tartása állam- és jogtudományok, alkotmányjog, összehasonlító alkot-
mányjog, alkotmány- és jogtörténet, a világ jogi kultúrái és jogbölcselet témakörben témakörben magyar és angol nyel-
ven. Részt kell vennie továbbá a tanszék tanulmányi, tantárgy- és szakfejlesztési feladatainak megoldásában, tananya-
gok írásában. Önálló kutatásvezetés mellett be kell kapcsolódnia a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Doktori Iskola
munkájába.
A pályázó rendelkezzék szakirányú egyetemi végzettséggel, állam- és jogtudományból szerzett MTA doktori fokozattal,
habilitációval, a munkakör betöltéséhez szükséges felsõoktatási gyakorlattal, széles körû nemzetközi kapcsolatrendszer-
rel, vezetõoktatótól elvárható szintû, nemzetközileg elismert publikációs tevékenységgel és dokumentált idegen-
nyelv-ismerettel.
A pályázatok benyújtásának határideje: a megjelenéstõl számított 30 napon belül.
A pályázatokhoz szükséges formanyomtatványok, további információk a Személyzeti Osztályon szerezhetõk be [8200
Veszprém, Egyetem u. 10., tel.: (88) 624-236].

Dr. Gaál Zoltán s. k.,
rektor
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A SEMMELWEIS EGYETEM rektora
pályázatot hirdet a
GYÓGYSZERTUDOMÁNYI KARON
dékánhelyettesi megbízásra

Az állás határozott idõtartamra szól, 2007. január 1-jétõl.

A dékánhelyettes fõbb feladatai:
– a dékán munkájának segítése,
– részvétel a kar munkájának szervezésében, irányításában, ellenõrzésében,
– a dékán által meghatározott egyéb feladatok ellátása.

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– egyetemi diploma,
– a Semmelweis Egyetemen fennálló fõállású egyetemi tanári vagy egyetemi docensi közalkalmazotti jogviszony,
– a karon folytatott legalább 10 éves oktatói tevékenység,
– hazai és nemzetközi publikációkkal alátámasztott kutatói tevékenység,
– szakmai-közéleti aktivitás,
– vezetõi-szervezõi rátermettség.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó részletes önéletrajzát,
– eddigi szakmai, vezetõi, oktató- és tudományos munkájának részletes ismertetését,
– a fontosabbnak ítélt publikációinak jegyzékét,
– idegennyelv-tudást és a jelentõsebb tanulmányutak feltüntetését,
– a kar menedzselésére vonatkozó elképzelését.

A pályázathoz mellékelni kell:
– egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást, egyéb szakmai képesítést tanúsító okiratok hiteles
másolatát,
– személyi adatlapot (beszerezhetõ az egyetem Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságán),
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy pályázati anyagát az egyetem szervezeti és mûködési szabályzatában
felsorolt bizottságok és testületek megismerjék.

A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben történõ megjelenést követõ 30. nap.
A szabályszerûen összeállított pályázatot 2 példányban az egyetem Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságára (1085
Budapest, Üllõi út 26. fszt. 9.) lehet benyújtani.
A pályázat elbírálásának határideje: legkésõbb 2006. december 31.

Dr. Tulassay Tivadar s. k.,
rektor

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
pályázatot hirdet a
TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Gazdaság- és Társadalomföldrajzi Tanszékére
egyetemi tanári munkakörre tanszékvezetõi megbízással

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata az oktató- és kutatómunkában való részvétel, fõkollégium tartása.
Elõnyt jelent a népesség- és településföldrajz témakörében való jártasság, a doktori program vezetése.
Tanszékvezetõként feladata a tanszék oktató- és kutatómunkájának irányítása, a mesterképzések bevezetésének elõké-
szítése, a Bolognai rendszerre való áttéréssel kapcsolatos tananyagbeli korszerûsítések irányítása, a tanszék hazai és kül-
földi kapcsolatainak ápolása.
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A pályázónak rendelkeznie kell szakirányú egyetemi végzettséggel, az MTA doktora címmel, egyetemi tanári kinevezés-
sel, többéves felsõoktatási gyakorlattal, és aktívan részt kell vennie a hazai és a nemzetközi tudományos közéletben is.

A pályázathoz mellékelni kell:
– pályázati szöveget,
– kitöltött szakmai adatlapot,
– szakmai önéletrajzot,
– teljes publikációs jegyzéket,
– végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok közjegyzõ által hitelesí-
tett másolatát,
– hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult
bizottságok és testületek megismerhetik,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pályázat elbírálásának határideje a beadási határidõtõl számított 60. nap.
A pályázónak meg kell felelnie a Szegedi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített, az
egyetemi tanári munkakör betöltéséhez szükséges feltételeknek.
A pályázatot a megjelenéstõl számított 30 napon belül 1 eredeti és 5 fénymásolt példányban a Szegedi Tudományegye-
tem Rektori Hivatalába (6720 Szeged, Dugonics tér 13.) kell benyújtani. A pályázat formai feltételeirõl a
(62) 544-008-as telefonszámon kérhetõ felvilágosítás.

Dr. Szabó Gábor s. k.,
rektor

Zárás után érkezett pályázatok

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

1. 2. 3. 4.

Hétszínvirág Óvoda
2117 Isaszeg,
Madách u. 11.
Tel./fax: (28) 582-231

Óvodapedagógus Fõiskolai v., legalább öt
év szgy.

ÁEI: azonnal.
A megbízás határozatlan idõre
szól.
A pályázathoz csatolni kell: kéz-
zel írt szakmai ön.

Nyáry Pál Általános
Iskola
2723 Nyáregyháza,
Nyári Pál út 20.
Tel./fax: (29) 490-017
E-mail: iskola@nya-
regyhaza.hu

Fejlesztõ pedagógus +
énektanár

Felsõfokú szakirányú
v., elõny: gyógypedagó-
giai v.

ÁEI: azonnal.
Juttatás: étkh., útiköltség-térítés

Nevelési Tanácsadó
8200 Veszprém,
Lóczy L. u. 22.

Konduktor Petõ Intézetben szerzett
oklevél

ÁEI: azonnal.
Jelentkezés: fényképes önéletrajz-
zal az intézmény igazgatójánál
Pc.: Némethné Reiber Gyöngyi
igazgató

Nevelési Tanácsadó és
Logopédiai Intézet
2144 Kerepes,
Vasút út 42.

4 fõ logopédus munka-
végzés helye: Kerepes,
Nagytarcsa, Pécel

ÁEI: azonnal.
Juttatás: különleges szakértelmet
igénylõ munka utáni pótlék,
étkh., szakkönyvtámogatás,
utazásiköltség-térítés
f: Tel.: (28) 561-068,
(20) 559-8923
Pc.: Riedlné Péter Etelka igazgató
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Tájékoztató

a 2007/2008. tanév közoktatási közismereti, sajátos nevelési igényû tanulók (gyógypedagógiai),

nemzetiségi és szakképzési tankönyveinek legmagasabb fogyasztói áráról

Az oktatási miniszter – a Tankönyves Vállakozók Országos Testülete véleményének kikérésével – az alábbiak szerint
meghatározta azt az összeghatárt, amelynél magasabb fogyasztói ár alkalmazása esetén a tankönyv nem kerülhet fel a
2007–2008. tanévre vonatkozó tankönyvjegyzékre.

A tankönyv típusa Nyomása, gyártása Terjedelme (A/5)
2007/2008. tanévre Ft/áfá-

val együtt értendõ

Kartonált, irkafûzött és ragasztott kötés

Egyszínnyomás

1-10 ív 698

10,1-20 ív 993

20,1-30 ív 1 134

30,1 ívnél több 1 299

Kétszínnyomás

1-10 ív 928

10,1-20 ív 1 222

20,1-30 ív 1 419

30,1 ívnél több 1 527

Többszínnyomás

1-10 ív 1 211

10,1-20 ív 1 691

20,1-30 ív 1 953

30,1 ívnél több 2 062

Táblakötés (kemény, illetve flexibilis borító) vagy
dosszié

1-20 ív 480

20,1 ívnél több 480

Kartonált, cérnafûzött kötés
1-20 ív 180

20,1 ívnél több 180

Könyv CD-melléklettel Terjedelemtõl függetlenül 2 182

A tankönyv típusa Terjedelme

Hangkazetta (db)

60 perces 1 419 Ft

90 perces 2 117 Ft

120 perces 2 244 Ft

Videókazetta (db)
90 perces 2 287 Ft

90 perc felett 2 562 Ft

CD lemez
csak hanganyag

60 perces 2 160 Ft

60 perc felett 2 541 Ft

multimédia darabonként 8 563 Ft

A tanulók által több évig használt tankönyvek (pl. feladat- és szöveggyûjtemény, atlasz, szótár stb.) illetve a több évfo-
lyam tananyagát egyben tartalmazó tankönyvek, valamint a speciális tantervû iskolák (osztályok) számára készített (pl.
emelt szintû, két tannyelvû) tankönyvek legmagasabb beszerzési ára maximum 20%-al meghaladhatja a kategóriánként
meghatározott árat.
A nyelvkönyvek ára maximum 30%-al meghaladhatja a kategóriánként meghatározott árat.

Budapest, 2006. szeptember 30.

Dr. Hiller István s. k.,
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Az oktatási és kulturális miniszter – a Tankönyves Vállalkozók Országos Testülete véleményének kikérésével – az aláb-
biak szerint a 2007–2008. tanévre meghatározta a sajátos nevelési igényû tanuló által használt tankönyvek legmagasabb
fogyasztói árát

A tankönyv tipusa Nyomása, gyártása
Terjedelme, mérete

A/5 ívben

2007–2008. tanévre

Az árak áfával együtt értendõk

Kartonált, írkafûzött és ragasztott

kötés

Példányszáma

500 példányig 500-1000 példányig 1000 példány felett

Egyszínnyomás

1-10 ív 1 800 Ft 1 200 Ft 750 Ft

10-20 ív 2 900 Ft 1 700 Ft 1 050 Ft

20-nál több ív 3 100 Ft 2 200 Ft 1 250 Ft

Kétszínnyomás

1-10 ív 2 700 Ft 1 700 Ft 1 200 Ft

10-20 ív 4 000 Ft 2 300 Ft 1 500 Ft

20-nál több ív 5 800 Ft 3 400 Ft 2 400 Ft

Négyszínnyomás

1-10 ív 4 800 Ft 3 300 Ft 1 800 Ft

10-20 ív 8 500 Ft 5 200 Ft 2 900 Ft

20-nál több ív 9 800 Ft 6 200 Ft 3 800 Ft

Táblakötés, vagy dosszié Megfelelõ kategória felára +550 Ft +550 Ft +550 Ft

Kartonált, cérnafüzött kötés Megfelelõ kategória felára +220 Ft +220 Ft +220 Ft

Budapest, 2006. szeptember 30.
Dr. Hiller István s. k.,

Tájékoztató
a 2007/2008. tanév 1000 példánynál kisebb példányszámban elõállított nemzetiségi nyelv és irodalom,

kisebbségi népismereti, valamint a kisebbségi nyelvû közismereti tankönyveinek
legmagasabb fogyasztói áráról

Az oktatási és kulturális miniszter – a Tankönyves Vállalkozók Országos Testülete véleményének kikérésével – az aláb-
biak szerint a 2007–2008. tanévre meghatározta a tankönyvek legamagasabb fogyasztói árát.

A 2007/2008. TANÉV NEMZETISÉGI TANKÖNYVEINEK LEGMAGASABB FOGYASZTÓI ÁRA

A megadott értékek 5%-os áfakulccsal számított áfás árak

Nyomása, gyártása Terjedelme (A/5)
Példányszáma

1-50 51-200 201-500 501-1000

Egyszínnyomás

1-10 ív 11 000 Ft 8 000 Ft 2 809 Ft 1 651 Ft

10,1-20 ív 11 500 Ft 9 000 Ft 4 754 Ft 2 659 Ft

20,1-30 ív 15 000 Ft 10 000 Ft 6 341Ft 3 791 Ft

30,1-50 ív 16 000 Ft 13 000 Ft 8060 Ft 5 209 Ft

Kétszínnyomás

1-10 ív 11 000 Ft 9 000 Ft 3 692 Ft 2 223 Ft

10,1-20 ív 11 500 Ft 11 000 Ft 5 973 Ft 3 518 Ft

20,1-30 ív 16 500 Ft 14 000 Ft 8 155 Ft 4 800 Ft

30,1-50 ív 20 700 Ft 17 000 Ft 10 390 Ft 6 191 Ft

Többszínnyomás

1-10 ív 13 000 Ft 10 000 Ft 7 145 Ft 4 377 Ft

10,1-20 ív 17 000 Ft 14 000 Ft 10 513 Ft 6 450 Ft

20,1-30 ív 20 000 Ft 18 000 Ft 14 317 Ft 8 796 Ft

30,1-50 ív 25 000 Ft 21 000 Ft 18 478 Ft 11 005 Ft

Budapest, 2006. szeptember 30.
Dr. Hiller István s. k.,
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Az oktatási és kulturális miniszter – a szakképesítésért felelõs miniszterek egyetértésének kikérésével – az alábbiak sze-
rint meghatározta azt az összeghatárt, amelynél magasabb fogyasztói ár alkalmazása esetén a tankönyv nem kerülhet fel
a 2007/2008. tanévre vonatkozó tankönyvjegyzékre.

2007/2008. tanév szakképzés szakmai tantárgyai tankönyveinek legmagasabb fogyasztói ára

Az adott árak áfával együtt értendõk

A tankönyv típusa Nyomása, gyártása Terjedelme A5 ívben 0-500 példány/Ft 500-1000 példány/Ft
1000-2000
példány/Ft

Kartonált, irkafûzött
és ragasztott kötés

Egyszínnyomás 1-10 ív 2.719 1.598 1.230

10,1-20 ív 4.594 2.575 1.644

20,1-30 ív 6.139 3.670 2.613

30,1-50 ív 7.802 5.042 3.507

50,1-80 ív 12.540 7.881 5.602

80, 1 ív felett 14.784 10.415 8.125

Kétszínnyomás 1-10 ív 3.578 2.152 1.618

10,1-20 ív 5.782 3.406 2.187

20,1-30 ív 7.894 4.646 2.989

30,1-50 ív 10.058 5.993 3.752

50,1-80 ív 12.633 7.432 4.723

80, 1 ív felett 15.009 8.831 5.641

Többszínnyomás 1-10 ív 6.917 4.238 2.989

10,1-20 ív 10.178 6.244 3.260

20,1-30 ív 13.860 8.515 4.373

30,1-50 ív 17.887 10.653 5.577

50,1-80 ív 21.886 13.411 6.922

80, 1 ív felett 25.898 15.946 8.268

Táblakötés
Megfelelõ kategóriá-

hoz többletként
550 550 550

Speciális kötés (spi-

rál, gyûrû)

Megfelelõ kategóriá-

hoz többletként
1155 1155 1155

• A tanulók által több évig használt tankönyvek, illetve a több évfolyam tananyagát egyben tartalmazó tankönyvek leg-
magasabb beszerzési ára maximum 20%-kal meghaladhatja a kategóriánként meghatározott árat.

• A nyelvkönyvek ára maximum 30% -kal meghaladhatja a kategóriánként meghatározott árat.
• Egyébként a közoktatási tankönyvekre meghatározott legmagasabb fogyasztói ár az irányadó.

Budapest, 2006. szeptember 30.
Dr. Hiller István s. k.,
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó

megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként

A BÜNTETÕ TÖRVÉNYKÖNYV MAGYARÁZATA
I–III. KÖTET

címû kiadványt.

A Büntetõ Törvénykönyv magyarázata – tekintettel a büntetõjog kialakult felosztására, továbbá a
kommentár könnyebb használatának szempontjaira is – három kötetben jelenik meg. Az elsõ kötet a Btk.
Általános részének, a második és harmadik kötet pedig a Különös részének magyarázatát tartalmazza.

A magyarázat nagymértékben támaszkodik a bírói ítéletek értelmezõ rendelkezéseire, az Alkotmány-
bíróság határozataira, valamint az ET, az EU és más nemzetközi fórumok releváns dokumentumaira;
ugyanakkor nagy hangsúlyt fektet a fogalmak tudományos definiálására és rendszerezésére is. Tekintet-
tel arra, hogy a jogtudomány és a jogalkalmazás által kialakított értelmezési tartomány ismerete nélkül
nem lehet eligazodni a büntetõjog alapkérdéseiben, a kommentár nemcsak a szakmai felhasználók és a
joghallgatók, jogi továbbképzésben részt vevõk számára jelenthet támpontot, hanem a büntetõjog iránt
érdeklõdõk is segítségül hívhatják a kiadványt.

A magyarázat a Hivatalos CD Jogszabálytárban megjelent Btk. kommentár szerkesztett változata.

Az 1400 oldal terjedelmû kiadvány ára: 9597 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.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük a A Büntetõ Törvénykönyv magyarázata I–III. kötet címû kiadványt
..................... példányban, és kérem juttassák el az alábbi címre:
Az 1400 oldal terjedelmû kiadvány ára: 9597 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 jelzõ-
számára átutalom.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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OKTATÁSI KÖZLÖNY
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium hivatalos lapja. A szerkesztésért felelõs: dr. Somogyi Éva.
A szerkesztõség címe: Budapest V., Szalay u. 10–14. Telefon: 302-4843.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.).
Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a Fáma Rt. közremûködésével. Telefon: 266-6567.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlony-
bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen, 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.; 1394 Budapest, 62. Pf. 357.
Információ: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Cent-
rumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu).
Egy példány ára: 630 Ft áfával. 2006. évi elõfizetési díj: 19 908 Ft áfával.
A kiadó az elõfizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 1419-3256

Formakészítés: Sprint Kft.
06.3438 – Nyomta a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert vezérigazgató-helyettes.

Tisztelt Elõfizetõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak tekintjük. Csak
akkor kell változást bejelenteniük a 2007. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát módosítják, vagy új lapra szeretnének
elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Az esetleges módosítást szíveskedjenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves
figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott
10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges. (Levélcím: Magyar
Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2007. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 99 792 Ft/év
Hivatalos Értesítõ 15 372 Ft/év
Határozatok Tára 22 932 Ft/év
Önkormányzatok Közlönye 5 544 Ft/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai 18 900 Ft/év
Bányászati Közlöny 4 788 Ft/év
Belügyi Közlöny 25 452 Ft/év
Egészségbiztosítási Közlöny 22 176 Ft/év
Egészségügyi Közlöny 27 720 Ft/év
Ellenõrzési Figyelõ 3 528 Ft/év
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 18 396 Ft/év
Gazdasági Közlöny 23 436 Ft/év
Hírközlési Értesítõ 6 552 Ft/év
Honvédelmi Közlöny 18 648 Ft/év
Igazságügyi Közlöny 15 876 Ft/év

Jogtanácsadó 6 804 Ft/év
Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 15 120 Ft/év
Közlekedési Értesítõ 24 696 Ft/év
Kulturális Közlöny 18 900 Ft/év
Külgazdasági Értesítõ 20 160 Ft/év
Munkaügyi Közlöny 15 372 Ft/év
Oktatási Közlöny 21 924 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 30 492 Ft/év
Sportértesítõ 5 040 Ft/év
Statisztikai Közlöny 13 104 Ft/év
Szociális Közlöny 15 624 Ft/év
Turisztikai Értesítõ 11 844 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 6 552 Ft/év
Nemzeti Kulturális Alap Hírlevele 5 040 Ft/év
Pénzügyi Szemle 19 908 Ft/év

Cégközlöny CD

A Cégközlöny hatályos és hiteles céginformációs – az üzleti életben részt vevõk számára nélkülözhetetlen, naprakész – adatbázisát tartalmazó,
heti rendszerességgel lemezen megjelenõ lap formátuma 2007. október 1-jétõl várhatóan megújul. Erre tekintettel a CD a 2007. évben január 1-jétõl

szeptember 30-ig fizethetõ elõ. A háromnegyed éves elõfizetés díja a 20%-os áfával: 106 272 Ft.

Közbeszerzési Értesítõ

A hetente több száz, minden szakterületre kiterjedõ közbeszerzési felhívás részletes leírását és feltételeit tartalmazó Közbeszerzési Értesítõ címû
hivatalos lap révén az elõfizetõk a leggyorsabban, autentikus forrásból értesülhetnek a pályázatokról. Az Értesítõ – a tervezett formátumváltás
miatt – a 2007. évben fél évre fizethetõ elõ. A féléves elõfizetés díja áfával: 55 062 Ft.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (CD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének

2007. évi éves elõfizetési díjai:
(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)

Önálló változat 72 000 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft

2006. december 31-ig történõ 2007. évi teljes éves elõfizetés esetén az önálló változat díja: 69 000 Ft.

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (CD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2007. évi éves elõfizetési díja

(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)

Önálló változat 72 000 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft

Egyszeri belépési díj: 7000 Ft.

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2006-os évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: 12 000 Ft + áfa.
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