
JOGSZABÁLYOK

Az oktatási és kulturális miniszter
7/2006. (IX. 5.) OKM

rendelete
a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott

kiegészítõ támogatás igénylésének, folyósításának
és elszámolásának rendjérõl szóló

13/2006. (III. 31.) OM rendelet módosításáról

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl szóló
2005. évi CLIII. törvény (a továbbiakban: költségvetési
törvény) 5. számú mellékletének 7. pontjában foglalt fel-
hatalmazás alapján a következõket rendelem el:

1. §

A nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott
kiegészítõ támogatás igénylésének, folyósításának és
elszámolásának rendjérõl szóló 13/2006. (III. 31.) OM
rendelet (a továbbiakban: R.) a következõ 5/A. §-sal és azt
megelõzõ címmel egészül ki:

„A nemzetiségi tankönyvtámogatások pótlólagos
igénylése és folyósítása

5/A. § (1) A (2)–(9) bekezdés szerinti eljárási rend alap-
ján pótlólagosan jogosultak igényelni a kisebbségi nyelv és
irodalom, népismeret, valamint a kisebbségi nyelvû közis-
mereti tankönyvek beszerzésének térítésére biztosított 2. §
szerinti támogatást azok a fenntartók, amelyek a tankönyv-
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rendelésüket 2006. március 20-ig a kiadókhoz eljuttatták,
de elmulasztották igényelni a rendeléshez kapcsolódóan az
5. §-ban meghatározott eljárásban a 2. § szerinti támogatást.

(2) A támogatás igénylését az Áht. 64/B. § (3) bekez-
dése alapján az Igazgatósághoz, a nem állami intézmények
fenntartói az OM Alapkezelõhöz nyújthatják be két pél-
dányban.

(3) A támogatási igények benyújtásának határideje:
2006. szeptember 15. A határidõ elmulasztása esetén
a mulasztástól számított öt napon belül igazolási kérelem
benyújtásának van helye.

(4) A támogatás a rendelet 2/A. számú mellékletének
kitöltésével igényelhetõ, a kitöltött adatlaphoz csatolni
kell az érintett iskola anyanyelv és irodalom, népismeret és
kisebbségi nyelvû közismereti tankönyvei, munkafüzetei
rendelésének a fenntartó által hitelesített másolatát.

(5) Az Igazgatóság a támogatási igényeket 2006. októ-
ber 10-ig megküldi az OM Alapkezelõnek.

(6) A támogatásról az Önkormányzati és Területfejlesz-
tési Minisztérium, a Szociális és Munkaügyi Minisz-
térium, az Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továb-
biakban: OKM) és a Pénzügyminisztérium szakértõibõl
álló 5 tagú bírálóbizottság 2006. október 24-ig tesz javas-
latot az oktatási és kulturális miniszternek. A bírálóbizott-
ságba két tagot az OKM, egy-egy tagot a többi minisz-
térium jelöl ki.

(7) Az oktatási és kulturális miniszter 2006. októ-
ber 31-ig dönt a támogatásról. A döntés eredményérõl

minden igénylõt levélben értesíteni kell és a döntést az
OKM honlapján közzé kell tenni.

(8) A támogatásra jogosult önkormányzati fenntartók
körérõl és a támogatás összegérõl az OKM 2006. novem-
ber 2-ig értesíti az Önkormányzati és Területfejlesztési
Minisztériumot, amely a november havi nettó finan-
szírozás keretében a Magyar Államkincstáron keresztül
– a költségvetési törvény 5. számú melléklete 7. pontja
szerinti forrás terhére – 2006. november 15-ig intézkedik
a támogatás egy összegben történõ kifizetésérõl.

(9) A támogatás folyósítása a nem állami intézmények
fenntartói esetén az OKM fejezeti kerete terhére, a Magyar
Államkincstáron keresztül történik. Az OKM 2006. no-
vember 15-ig intézkedik a támogatás egy összegben tör-
ténõ kifizetésérõl.”

2. §

Az R. e rendelet melléklete szerinti 2/A. számú mellék-
lettel egészül ki.

3. §

E rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter
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Melléklet a 7/2006. (IX. 5.) OKM rendelethez

„2/A. számú melléklet a 13/2006. (III. 31.) OM rendelethez

Adatlap
a nemzetiségi tankönyvbeszerzésre igényelhetõ támogatáshoz

A fenntartóra vonatkozó adatok

Megye: Fenntartó neve:
Címe: Polgármester/Fenntartó képviselõjének neve:
KSH kód1:

A nemzeti vagy etnikai kisebbségi oktatást megvalósító iskolára vonatkozó adatok

Az intézmény neve:
Oktatási forma2: Érintett kisebbség:
OM azonosító száma: Az intézmény címe:

A tankönyv
kiadói kódja

A tankönyv címe

A tankönyv-
igényt meg-

alapozó tanulók
száma

Megrendelt
példányszám

Elõállítási ár
(Ft/tanköny)3

Tanuló által
fizetendõ

fogyasztói ár
(Ft/tanköny)4

Igényelt
támogatás5

Támogatási igény mindösszesen

Nem állami intézményfenntartókra vonatkozó további adatok

Adószám:

Statisztikai számjele:

Bankszámlaszám:

Nyilvántartási száma
(cégkivonat száma vagy a cégbírósági végzés száma, ha van)6:

Dátum:

P. H.

..................................................
fenntartó képviselõje

A 2006 szeptemberében igénylõk esetében a kitöltött adatlaphoz mellékelni kell a tankönyvszámla és az annak teljesí-
tését igazoló bizonylat fenntartó által hitelesített másolatát, amennyiben az igénylés idõpontjáig a tankönyvek még nem
érkeztek meg, úgy az érintett iskola tankönyvrendelésének a fenntartó által hitelesített másolatát.

1 Csak önkormányzati fenntartóknak kell kitölteni.
2 Nyelvoktató, tannyelvû, kétnyelvû vagy cigány kisebbségi iskola.
3 A miniszteri közleményben közzétett elõállítási ár.
4 A munkatankönyvek és munkafüzetek Tankönyvjegyzéken közzétett kedvezményes fogyasztói ára.
5 Tankönyveknél a teljes elõállítási ár, munkatankönyveknél és munkafüzeteknél a tanulók által fizetett összeggel csökkentett elõállítási ár tételenként
összesítve.
6 A megfelelõt kérjük aláhúzni!”
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Az oktatási és kulturális miniszter
8/2006. (IX. 7.) OKM

rendelete
a felsõoktatási hatósági eljárási díjakról

Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továb-
biakban: Itv.) 67. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatal-
mazás alapján – a pénzügyminiszterrel egyetértésben –
a következõket rendelem el:

1. §

(1) A Felsõoktatási Regisztrációs Központ eljárásai so-
rán fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjak mértékét e ren-
delet melléklete tartalmazza.

(2) A díjat az eljárás kezdeményezõjének a Felsõoktatá-
si Regisztrációs Központ 10032000-00289311-00000000
számú Magyar Államkincstárnál vezetett költségvetési
elõirányzat-felhasználási keret számlájára az eljárás kez-
deményezésével egyidejûleg kell befizetni.

(3) Az eljárásokért fizetett díj a Felsõoktatási Regisztrá-
ciós Központ bevétele. A díjak beszedésére, kezelésére,
nyilvántartására, elszámolására és visszatérítésére az
államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési
kötelezettségeinek sajátosságairól szóló kormányrendelet
elõírásait kell alkalmazni.

(4) A mûködési engedélyezése érdekében indított eljá-
rás díjából a véleményezendõ szakonkénti díj a Magyar
Felsõoktatási Akkreditációs Bizottságot illeti.

(5) A Magyar Felsõoktatás Akkreditációs Bizottság el-
utasító véleménye után indított eljárás díjából a melléklet-
ben megjelölt összeg – a Magyar Felsõoktatási Akkreditá-
ciós Bizottság Felülvizsgálati Bizottság eljárásáért – a Ma-
gyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottságot illeti.

(6) A nyilvántartásba vételi eljárás és a mûködési enge-
délyezés érdekében indított eljárás díjából a mellékletben
megjelölt összeg – a Felsõoktatási Regisztrációs Központ
nyilvántartásának informatikai mûködtetéséért – az Orszá-
gos Felsõoktatási Információs Központot illeti.

2. §

(1) A Felsõoktatási Regisztrációs Központ határozata
ellen benyújtott fellebbezés díjának mértéke megegyezik
az elsõfokú eljárás díjának mértékével.

(2) A másodfokú eljárás díja az Oktatási és Kulturális
Minisztériumot illeti. A másodfokú eljárás díja – az eljárás
eredményétõl függetlenül – nem kerül visszatérítésre.

(3) Az újrafelvételi eljárás díja megegyezik az elsõfokú
eljárás díjával.

(4) Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által lefolyta-
tott eljárások díját a kérelem benyújtásával egyidejûleg kell

az Oktatási és Kulturális Minisztériumnak a Magyar Állam-
kincstárnál vezetett 10032000-01425190-00000000 számú
elõirányzat-felhasználási keretszámlájára befizetni.

3. §

(1) Az Országos Felsõoktatási Információs Központ ré-
szére a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006.
(IV. 5.) Korm. rendelet szerint a hallgatói azonosító szám-
ról, illetve az oktatói azonosító számról kiadott igazolásért
fizetendõ igazgatási szolgáltatási díj mértéke megegyezik
az Itv. 29. §-ának (1) bekezdésében meghatározott általá-
nos tételû eljárási illeték mértékével.

(2) Az Országos Felsõoktatási Információs Központ ré-
szére fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjat az Educatio
Kht. 10032000-00285977-00000024 számú számlájára
kell befizetni.

(3) Az Országos Felsõoktatási Információs Központ ré-
szére befizetett igazgatási szolgáltatási díj e szervezetet il-
leti meg.

4. §

A rendeletben meghatározott díjak tekintetében
a) a díjfizetési kötelezettségre az Itv. 28. §-ának

(2)–(3) bekezdéseiben foglaltakat,
b) a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására

az Itv. 31. §-a (1) bekezdésének elsõ mondatában, vala-
mint a 31. §-ának (2) és (7) bekezdéseiben foglaltakat
kell alkalmazni azzal, hogy ahol az Itv. illetéket említ,
azon e jogszabály tekintetében díjat kell érteni.

5. §

(1) E rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatály-
ba, rendelkezéseit a hatálybalépését követõen kezdemé-
nyezett eljárásokra kell alkalmazni. A rendelet elõírásai
nem alkalmazandók a 2006. január 1-jén állami elismerés-
sel rendelkezõ felsõoktatási intézmények elsõ alkalommal
történõ nyilvántartásba vételére és mûködési engedélye-
zésére.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti az akkreditált iskolai rendszerû felsõfokú szakkép-
zéssel összefüggõ eljárások díjának befizetésérõl szóló
24/1998. (V. 27.) MKM rendelet, továbbá a fogyatékos-
sággal élõ hallgatók tanulmányainak folytatásához szük-
séges esélyegyenlõséget biztosító feltételekrõl szóló
29/2002. (V. 17.) OM rendelet.

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

A Köztársasági Elnök
148/2006. (IX. 5.) KE

határozata
egyetemi tanári kinevezésekrõl

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában foglalt
jogkörömben, tekintettel a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény 100. §-ának b) pontjára, az oktatási
és kulturális miniszternek – a fenntartóval egyetértésben
tett – elõterjesztésére

2006. szeptember 1. napjával

dr. Balla Józsefet, a Debreceni Egyetem egyetemi
docensét,

dr. Bánhegyi Gábort, a Semmelweis Egyetem egyetemi
docensét,

dr. Bartha Lászlót, a Pannon Egyetem egyetemi docen-
sét,

dr. Becker Gábort, a Budapesti Mûszaki és Gazdaság-
tudományi Egyetem egyetemi docensét,

dr. Benedek Györgyné dr. Janáky Mártát, a Szegedi
Tudományegyetem egyetemi docensét,

dr. Berkes Istvánt, az Országos Sportegészségügyi Inté-
zet fõigazgató fõorvosát, a Semmelweis Egyetem további
jogviszonyban alkalmazott egyetemi docensét,

dr. Blutman Lászlót, a Szegedi Tudományegyetem
egyetemi docensét,

dr. Bognár Lászlót, a Debreceni Egyetem egyetemi
docensét,

dr. Borhy Lászlót, az Eötvös Loránd Tudományegyetem
egyetemi docensét,

dr. Boros Gábort, az Eötvös Loránd Tudományegyetem
egyetemi docensét,

dr. Brezsnyánszky Lászlót, a Debreceni Egyetem egye-
temi docensét,

dr. Czigány Tibort, a Budapesti Mûszaki és Gazdaság-
tudományi Egyetem egyetemi docensét,

Csákiné dr. Tombácz Etelkát, a Szegedi Tudomány-
egyetem egyetemi docensét,

dr. Cs. Kiss Lajost, az Eötvös Loránd Tudományegye-
tem egyetemi docensét,

dr. Csetverikov Dmitrijt, az MTA Számítástechnikai és
Automatizálási Kutató Intézet tudományos tanácsadóját,
az ELTE további jogviszonyban alkalmazott egyetemi
docensét,

dr. Dán Andrást, a Budapesti Mûszaki és Gazdaság-
tudományi Egyetem egyetemi docensét,

dr. Dávidházi Pétert, az MTA Irodalomtudományi Inté-
zet osztályvezetõjét, az ELTE további jogviszonyban
alkalmazott egyetemi docensét,
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Melléklet a 8/2006. (IX. 7.) OKM rendelethez

A Felsõoktatási Regisztrációs Központ eljárásainak díja

Felsõoktatási intézmény nyilvántartásba vétele 300 000,00 Ft
ebbõl az Országos Felsõoktatási Információs Központot illeti 50 000,00 Ft

Felsõoktatási intézmény mûködési engedélyezése 450 000,00 Ft,
továbbá véleményezendõ képzésenként 126 000,00 Ft
ebbõl az Országos Felsõoktatási Információs Központot illeti 150 000,00 Ft

Felsõoktatási intézmény felvehetõ maximális hallgatói létszámának megállapítása
(kivéve, ha arra a mûködési engedélyezés keretében kerül sor) 100 000,00 Ft

Külföldi felsõoktatási intézmények, diákotthonok nyilvántartásba vétele
és mûködési engedélyezése 145 000,00 Ft

Felsõoktatási intézmény mûködési engedélyének módosítása 5 000,00 Ft
Felsõoktatási intézmény törlése 5 000,00 Ft
Alap-, illetve mesterszak nyilvántartásba vétele a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs

Bizottság támogató véleményének birtokában 5 000,00 Ft
A Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság elutasító véleménye utáni eljárás 131 000,00 Ft
Doktori iskola létesítésének nyilvántartásba vétele a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs

Bizottság támogató véleményének birtokában 5 000,00 Ft
Felsõfokú szakképzés, szakirányú továbbképzés indításának nyilvántartásba vétele 5 000,00 Ft
Közhasznú minõsítési eljárás 50 000,00 Ft
Nyilvántartásban vezetett adat módosítása 5 000,00 Ft



dr. Deák Istvánt, a Budapesti Corvinus Egyetem tudo-
mányos tanácsadóját,

dr. Decsi Tamást, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi
docensét,

dr. Dinya Zoltánt, a Nyíregyházi Fõiskola Agrár és
Molekuláris Kutató Intézet tudományos tanácsadóját,

dr. Divós Ferencet, a Nyugat-Magyarországi Egyetem
egyetemi docensét,

dr. Döbrönte Zoltánt, a Vas Megye és Szombathely
Markusovszky Kórház osztályvezetõ fõorvosát, a Pécsi
Tudományegyetem tudományos fõmunkatársát,

Ekler Dezsõ DLA, a Széchenyi Egyetem egyetemi
docensét,

dr. Faludi Gábort, a Semmelweis Egyetem Kútvölgyi
Klinika Tömb osztályvezetõ fõorvosát,

dr. Faragó Klárát, az Eötvös Loránd Tudományegye-
tem egyetemi docensét,

dr. Felinger Attilát, a Pécsi Tudományegyetem egye-
temi docensét,

dr. Földényi Lászlót, a Színház- és Filmmûvészeti
Egyetem egyetemi docensét,

dr. Földessy Jánost, a Miskolci Egyetem egyetemi
docensét,

dr. Fülesdi Bélát, a Debreceni Egyetem egyetemi
docensét,

dr. Gálfi Pétert, a Szent István Egyetem tudományos
fõmunkatárs, egyetemi magántanárát,

dr. Gelencsér Andrást, a Pannon Egyetem tudományos
tanácsadóját,

dr. Grolmusz Vincét, az Eötvös Loránd Tudományegye-
tem egyetemi docensét,

dr. Groma Istvánt, az Eötvös Loránd Tudományegye-
tem egyetemi docensét,

Grunwalsky Ferencet, a Színház- és Filmmûvészeti
Egyetem egyetemi adjunktusát,

dr. Gyenge Zoltánt, a Szegedi Tudományegyetem egye-
temi docensét,

dr. Györffy Miklóst, az Eötvös Loránd Tudományegye-
tem egyetemi docensét,

dr. Gyulai Ferencet, a Szent István Egyetem egyetemi
docensét,

dr. Harangi Szabolcsot, az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem egyetemi docensét,

dr. Haraszti Györgyöt, az Országos Rabbiképzõ-Zsidó
Egyetem egyetemi magántanárát,

dr. Hernádi Klárát, a Szegedi Tudományegyetem egye-
temi docensét,

dr. Horkay Ferencet, a Gottsegen György Országos
Kardiológiai Intézet osztályvezetõ fõorvosát,

dr. Hüttl Kálmánt, a Semmelweis Egyetem egyetemi
docensét,

dr. Kalmár Magdát, az Eötvös Loránd Tudományegye-
tem egyetemi docensét,

dr. Kamondi Anitát, a Semmelweis Egyetem egyetemi
docensét,

dr. Kampis Györgyöt, az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem egyetemi docensét,

dr. Kékesi Tamást, a Miskolci Egyetem egyetemi
docensét,

dr. Kisfaludi Andrást, az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem egyetemi docensét,

dr. Kolumbán Gézát, a Budapesti Mûszaki és Gazda-
ságtudományi Egyetem egyetemi docensét,

dr. Kovács Ilonát, a Budapesti Mûszaki és Gazdaság-
tudományi Egyetem egyetemi docensét,

dr. Kovalszky Ilonát, a Semmelweis Egyetem tudomá-
nyos tanácsadóját,

dr. Kõmíves Tamást, az MTA Növényvédelmi Kutató
Intézet intézetigazgatóját,

dr. Lánczi Andrást, a Budapesti Corvinus Egyetem
egyetemi docensét,

dr. Láng Elemért, a Nyugat-Magyarországi Egyetem
egyetemi docensét,

dr. Láng Gyõzõt, az Eötvös Loránd Tudományegyetem
egyetemi docensét,

ifj. dr. László Ferencet, a Szegedi Tudományegyetem
tudományos tanácsadóját,

dr. Lehoczky Évát, a Pannon Egyetem egyetemi docen-
sét,

dr. Lichtmann Tamást, az Országos Rabbiképzõ-Zsidó
Egyetem egyetemi magántanárát,

dr. Ludwig Endrét, a Fõvárosi Önkormányzat Szent
László Kórház osztályvezetõ fõorvosát,

dr. Lukács Noémit, a Budapesti Corvinus Egyetem
egyetemi docensét,

Mezõsné dr. Szilágyi Kingát, a Budapesti Corvinus
Egyetem egyetemi docensét,

dr. Miseta Attila Jánost, a Pécsi Tudományegyetem
egyetemi docensét,

dr. Nagy Károlyt, a Semmelweis Egyetem egyetemi
docensét,

dr. Nagy Lászlót, a Debreceni Egyetem egyetemi
docensét,

dr. Nagy Pétert, a Semmelweis Egyetem egyetemi
docensét,
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dr. Nemcsics Ákost, az MTA Mûszaki, Fizikai és
Anyagtudományi Kutató Intézet tudományos fõmunkatár-
sát, a Budapesti Mûszaki Fõiskolai részfoglalkozásban
alkalmazott fõiskolai tanárát,

dr. Oláh Attilát, az Eötvös Loránd Tudományegyetem
egyetemi docensét,

dr. Oliver Diggelmannt, az Andrássy Gyula Budapesti
Német Nyelvû Egyetem egyetemi docensét,

dr. Oplatka Andrást, az Andrássy Gyula Budapesti
Német Nyelvû Egyetem egyetemi docensét,

dr. Orosz Évát, az Eötvös Loránd Tudományegyetem
egyetemi docensét,

Orosz Istvánt DLA, a Nyugat-Magyarországi Egyetem
egyetemi docensét,

dr. Paláncz Bélát, a Budapesti Mûszaki és Gazdaság-
tudományi Egyetem egyetemi docensét,

dr. Papp Gábort, az Eötvös Loránd Tudományegyetem
tudományos tanácsadóját,

dr. Perjés Istvánt, a Budapesti Corvinus Egyetem egye-
temi docensét,

dr. Pósfai Mihályt, a Pannon Egyetem egyetemi docen-
sét,

dr. Rácz Lajost, a Szegedi Tudományegyetem fõiskolai
tanárát,

dr. Romvári Róbertet, a Kaposvári Egyetem egyetemi
docensét,

dr. S. Szabó Pétert, a Zsigmond Király Fõiskola fõisko-
lai tanárát,

dr. Sándor Józsefet, a Semmelweis Egyetem egyetemi
docensét,

dr. Scholz Lászlót, az Eötvös Loránd Tudományegye-
tem egyetemi docensét,

dr. Sebestyén Györgyöt, az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem egyetemi docensét,

dr. Suba Zsuzsannát, a Semmelweis Egyetem egyetemi
docensét,

dr. Szabó Antalt, a Semmelweis Egyetem egyetemi
docensét,

dr. Szabó Imrét, a Miskolci Egyetem egyetemi docensét,

dr. Szabó Zoltánt, a Debreceni Egyetem tudományos
fõmunkatársát,

dr. Szalontai Gábort, a Pannon Egyetem tudományos
tanácsadóját,

dr. Szilágyi Andrást, a Pécsi Tudományegyetem egye-
temi docensét,

dr. Sztriha Lászlót, a Szegedi Tudományegyetem tudo-
mányos tanácsadóját,

dr. Terlaky Tamás Sándort, a Kanadai Ontárió Állam
McMaster University professzorát,

dr. Tóth László Tibort, a Budapesti Mûszaki és Gazda-
ságtudományi Egyetem egyetemi docensét,

Turányi Gábort, a Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem
egyetemi docensét,

dr. Tüskés Gábort, az MTA Irodalomtudományi Intézet
osztályvezetõjét, az Eszterházy Károly Fõiskola további
jogviszonyban alkalmazott egyetemi docensét,

dr. Utasi Ágnest, a Szegedi Tudományegyetem egyete-
mi docensét,

dr. Varga Attilát, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi
docensét,

dr. Varga Szabolcsot, a Nyugat-Magyarországi Egye-
tem egyetemi docensét,

dr. Vas Ádámot, a Szent Rókus Kórház és Rendelõinté-
zet ambulanciavezetõjét,

dr. Verebélyi Kincsõt, az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem egyetemi docensét,

dr. Veress Mártont, a Berzsenyi Dániel Fõiskola fõisko-
lai tanárát,

dr. Wittmann Istvánt, a Pécsi Tudományegyetem egye-
temi docensét,

dr. Zámbó Katalint, a Pécsi Tudományegyetem egyete-
mi docensét,

dr. Zentai Lászlót, az Eötvös Loránd Tudományegye-
tem egyetemi docensét,

dr. Zoltán Andrást, az Eötvös Loránd Tudományegye-
tem egyetemi docensét,

Zsótér Lászlót, a Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem
tudományos fõmunkatársát,

kinevezem egyetemi tanárrá.

Budapest, 2006. július 24.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2006. augusztus 3.

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

KEH ügyszám: V-2/3161/2006.
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KÖZLEMÉNYEK

Karolina Gyermekkert Alapítvány
1113 Budapest Karolina út 64–72.

Közhasznúsági jelentés
2005.

Fordulónap: 2005. december 31.
Beszámolási idõszak: 2005. január 01. – 2005. december 31.

1. Számviteli beszámoló
1.1. Számviteli beszámoló bemutatása
A számviteli beszámoló fõbb adatai az alábbiak:

Számviteli beszámoló adatai
(EFt)

Beszámoló sor Tárgyév

Mérleg adatai
A. Befektetett eszközök 0
I. Immateriális javak 0
II. Tárgyi eszközök 0
III.Befektetett pénzügyi eszközök 0
B. Forgóeszközök 991
I. Készletek 0
II. Követelések 0
III.Értékpapírok 0
IV. Pénzeszközök 991
C. Saját tõke 991
I. Induló tõke / Jegyzett tõke 30
II. Tõkeváltozás / Eredmény 651
III. Lekötött tartalék 0
IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységbõl (közhasznú tevékenységbõl) 310
V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységbõl 0
D. Tartalék 0
E. Céltartalékok 0
F. Kötelezettségek 0
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 0

Közhasznú eredménykimutatás adatai
Összes közhasznú tevékenység bevétele 707
Pénzügyileg rendezett árbevétel 707
Közhasznú célú mûködésre kapott támogatás 705
- alapítótól 0
- központi költségvetésbõl 0
- helyi önkormányzattól 0
- egyéb 705
Pályázati úton elnyert támogatás 0
Közhasznú tevékenységbõl származó bevétel 0
Tagdíjból származó bevétel 0
Egyéb bevétel 2
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Pénzbevételt nem jelentõ bevételek 0
Vállalkozási tevékenység bevétele 0
Pénzügyileg rendezett bevételek 0
Pénzbevételt nem jelentõ bevételek 0
Tényleges pénzbevételek 707
Pénzbevételt nem jelentõ bevételek 0
Közhasznú tevékenység ráfordításai 397
Ráfordításként érvényesíthetõ kiadások 397
Ráfordítást jelentõ eszközváltozások 0
Ráfordítást jelentõ elszámolások 0
Ráfordításként nem érvényesíthetõ kiadások 0
Vállalkozási tevékenység ráfordításai 0
Ráfordításként érvényesíthetõ kiadások 0
Ráfordítást jelentõ eszközváltozások 0
Ráfordítást jelentõ elszámolások 0
Ráfordításként nem érvényesíthetõ kiadások 0
Tárgyévi pénzügyi eredmény 310
Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye 310
Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye 0
Nem pénzben realizált eredmény 0
Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye 0
Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye 0
Adózás elõtti eredmény 0
Fizetendõ társasági adó 0
Tárgyévi eredmény 310
Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye 310
Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye 0

Tájékoztató adatok
Pénzügyileg rendezett személyi jellegû ráfordítások 0
Bérköltség 0
bérköltségbõl: megbízási díjak 0
bérköltségbõl: tiszteletdíjak 0
Személyi jellegû egyéb kifizetések 0
Bérjárulékok 0
Pénzügyileg rendezett anyagjellegû ráfordítások 0
Értékcsökkenési leírás 0
Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások 397
A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) 0

1.2. Könyvvizsgálat
A tárgyévi számviteli beszámoló adatai könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
1.3. Kiegészítések a számviteli beszámolóhoz
A számviteli beszámoló a szervezet gazdálkodásáról, vagyoni, pénzügyi és jövedelmezõsége helyzetérõl megbízható és
valós képet mutat, ahhoz további kiegészítõ információk közlése nem szükséges.
2. A szervezet bemutatása
2.1. Elérhetõség
A szervezet elérhetõsége: 1113 Budapest, Karolina út 64–72.
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2.2. Azonosító adatok
A szervezet más szervezetnek nem tagja. A Karolina Alapítvány besorolása, a regisztrációt végzõ szerv neve, a szervezet
nyilvántartási száma, azonosító adatai az alábbiak: FÕVÁROSI BÍRÓSÁG 7.Pk., 60.270/95/7 ügyszám, 5421 sorszám.
2.3. Tevékenység általában
A Karolina Alapítvány 1995 évben jött létre. Az alakulás célja, a szervezet fõbb tevékenységei az alábbiak:
– óvodai kulturális rendezvények finanszírozása,
– sport és szabadidõs programok szervezésének finanszírozása,
– az óvodai nevelõ munkát segítõ eszközök beszerzése, és karbantartásuk költségeinek fedezése,
– óvodai felszerelési és berendezési tárgyak szükségessé váló cseréjének finanszírozásához való hozzájárulás,
– az arra rászoruló gyermekek óvodai költségtérítésének, vagy egy részének a fedezése.
2.4. Közhasznú tevékenység
Az Alapítvány céljának megfelelõen – tekintettel az 1997. évi CLVI. tv. 26. §-ban foglaltakra – az alábbi közhasznú te-
vékenységeket folytatja:
– Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
– Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
– Sport tevékenység.
2.5. A szervezet vezetése
A szervezet döntési struktúrájának, vezetésének, képviseletének fõbb jellemzõi, a vezetõ tisztségviselõk adatai az aláb-
biak:
Az Alapítvány kezelõ és képviselõ szerve az Alapítvány öt tagú Kuratóriuma.
Az Alapítvány Kuratóriumának vezetõje az elnök.
Az Alapítvány elnöke:
Both Judit ( 2220 Vecsés, Eötvös u. 29.)
Az Alapívány tagjai:
Pétervári Kinga (1113 Budapest, Bartók B. út 72.)
Ledneczki Ágnes (1113 Budapest, Bartók B. út 124.)
Teleki Mária (1119 Budapest, Tétényi út 25–27.)
Suhajda Éva Virág (7632 Pécs, Alsó út 10.)
2.6. Szervezeti felépítés
A szervezet önálló részegységekre nem bontható. A szervezeti felépítés fõbb jellemzõje az öt tagú Kuratórium, melynek
vezetõje az elnök. A Kuratórium tagai és az elnök kijelölésének joga az Alapítót illeti. Mind a Kuratórium tagjai, mind az
elnök megbízatása egy év idõtartamra szól, mely meghosszabbítható.
2.7. Foglalkoztatottak
A szervezet a tárgyidõszakban munkavállalókat nem foglalkoztatott.
3. A vagyon felhasználása
3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás az alábbi:

Vagyoni helyzet alakulása
(EFt)

Megnevezés Elõzõ év Tárgyév
Változás

Értékben %-ban

Induló tõke 30 30 0 0.00

Tõkeváltozás 344 651 307 89.20

Vállalkozási eredmény 0 0 0 0.00

Közhasznú tevékenység eredménye 306 310 4 30.jan

3.2. Kiegészítés a vagyoni helyzet alakulásához
A vagyon felhasználását megfelelõen mutatja be a kimutatás, annak értelmezéséhez kiegészítõ információk közlése nem
szükséges.
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4. Költségvetési támogatások felhasználása
4.1. Költségvetési támogatások bemutatása
A szervezet a tárgyévben költségvetési támogatást is igénybe vett. A támogatások jellemzõi a tárgyévi gazdálkodás be-
mutatása során, a bevételek részletezésénél kerülnek bemutatásra.
4.2. Költségvetési támogatások felhasználása
A költségvetési támogatások felhasználását mutatja be az alábbi táblázat:

Költségvetési támogatások felhasználása
(EFt)

Támogatás

Felhasználás

Kapott
összeg

Célszerint Mûködési Maradvány

Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására 378 378 0 0

Központi költségvetési szervtõl más, elkülönített állami pénzalap és szervei 0 0 0 0

Helyi önkormányzatok és szervei 0 0 0 0

Kisebbségi települési önkormányzatok és szervei 0 0 0 0

Települési önkormányzatok társulásai és ezek szervei 0 0 0 0

Alapító 0 0 0 0

Más forrás 0 0 0 0

Összesen 378 378 0 0

5. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása
5.1. Bevételek

Kapott támogatások
A Karolina Alapítvány tárgyévi kapott támogatásait mutatja be támogatásonként az alábbi táblázat:

Kapott tárgyévi támogatások felsorolása
(EFt)

Támogató Összeg

EURO-AWK KFT 180

SZÜLÕI BEFIZETÉS 147

SZJA 1% 378

Összesen 705

Pályázati úton elnyert támogatások
A szervezet a tárgyévben pályázati úton nem nyert és nem kapott támogatást.
Tagdíjból származó bevételek
A szervezet a tárgyévben tagdíj címén bevételt nem realizált.
Közhasznú tevékenység bevételei
A KAROLINA ALAPÍTVÁNY a tárgyévben közhasznú tevékenységébõl bevételt nem ért el.
Egyéb közhasznú bevételek
A szervezet a tárgyévben közhasznú tevékenysége keretében egyéb jogcímen bevételt nem realizált.
Vállalkozási tevékenység bevételei
A KAROLINA ALAPÍTVÁNY a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett.

5.2. Kiadások
Cél szerinti juttatások
A szervezet a tárgyévben alaptevékenysége keretében adományt, díjakat, illetõleg más juttatást nem nyújtott.
Vezetõ tisztségviselõk juttatásai
A szervezet vezetõ tisztségviselõi a tárgyévben semmiféle juttatást nem kaptak.
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Közhasznú tevékenység mûködési költségei
A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó mûködési költségek az általános szabályok szerint kerültek elszámolásra.
Vállalkozási tevékenység ráfordításai
A Karolina Alapítvány a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett.

5.3. A tárgyévi gazdálkodás értékelése
Közhasznúsági cél teljesülése
A szervezet a létesítõ okiratában meghatározott közhasznú tevékenységét a tárgyévben közhasznú céljának megfelelõen
látta el.

6. Köszönet a támogatóknak
A Karolina Alapítvány ezúton fejezi köszönetét mindenkinek, aki tevékenységének ellátáshoz a tárgyévben anyagi vagy
nem anyagi segítséget nyújtott.

Botka Judit s. k.,
a gazdálkodó képviselõje

A Németh László Társaság Országos Középiskolai Tanulmánypályázata 2006/2007.

A pályázat célja, hogy elõsegítse a modern magyar irodalomban (és különösen Németh László életmûvében) rejlõ szelle-
mi értékek beépítését az ifjúság erkölcsi tudatába, hozzájáruljon a középiskolai tanulók irodalmi mûveltségének bõvíté-
séhez, s lehetõvé tegye a korosztály legjobbjai számára a tapasztalatgyûjtést a kutató- és elemzõ munka folyamatában és
módszereiben, értekezõ prózai mûvek készítésében.
A pályázatot tizedik alkalommal hirdetjük meg a 9–12. évfolyamos középiskolai tanulók számára.

Pályatételek:

1. A fõhõs belsõ világának és külsõ feltételeinek összeütközése Németh László Kocsik szeptemberben vagy Iszony címû
regényében.
2. Bartók alakja és mûvészete a magyar lírában, szabadon választott költemények alapján.
3. A külsõ történések és a belsõ világ ábrázolása egy szabadon választott XX. századi magyar író vagy költõ önéletrajzi
munkájában.

A három pályatétel közül egy kidolgozásával lehet nevezni.

A pályázat formai követelményei: a pályamûveket két példányban, maximum huszonöt oldal terjedelemben, a szakiro-
dalmi források pontos feltüntetésével, jeligésen kell beküldeni a Németh László Gimnázium címére (1558 Budapest,
Pf. 29) Lami Pál igazgató nevére 2007. február 19-ig (a postabélyegzõ dátuma). Zárt borítékban kérjük mellékelni a szer-
zõ nevét, osztályát, lakcímét, magyartanára nevét, iskolájának bélyegzõjét, címét és telefonszámát. Kérjük, hogy a szak-
tanár a tanuló önálló munkáját az azonosító lapon aláírásával igazolja. A formai elõírások betartásának hiánya vagy pon-
tatlansága hátrányosan érintheti a pályázót.
A díjakat ünnepélyes keretek közt 2007 áprilisában adjuk át. Az eseményrõl és az eredményrõl az érdekelt iskolákat és a
sajtót értesítjük.

Németh László Társaság
Lami Pál s. k.,

igazgató
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Versenyfelhívás az Ifjú Üzletemberek Országos Vetélkedõjére

A Rudas Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (2400 Dunaújváros, Római körút 47–49.) a
2006/2007. tanévben 12. alkalommal hirdeti meg az Ifjú üzletemberek országos vetékedõjét.
A szakmai vetélkedõ idõpontja: 2007. március 23–24.
A versenyre nevezhetnek 3 fõs csapattal a közgazdasági, kereskedelem-marketing szakmacsoportban 11–12. és a szak-
képzõ évfolyamon tanuló, valamint tanirodai képzésben részt vevõ fiatalok. (A csapatok/cégek szabadon is alakulhatnak
erre az alkalomra.) A versenyzõ cégek játékos formában mérhetik össze felkészültségüket, kreativitásukat a gazdasá-
gi-ügyviteli és marketing munkafolyamatok manuális, informatikai és nyelvi feladatainak, szituációinak megoldásában.
Jelentkezni az iskola címén írásban: 2006. december 15-ig lehet.
Jelentkezési lap honlapunkról letölthetõ, vagy postai úton kérhetõ: www.rudas.hu
További információ: Beldi Ildikó szakmai igz. (25) 510-284, bedi.ildiko@rudas.hu
Steinbacher Józsefné gyak. okt. vez. (25) 510-296, steinbacher.jozsefne@rudas.hu

Kondor László s. k.,
igazgató

Pályázati felhívás felsõoktatói intézmények vezetõi álláshelyeire

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM
pályázatot hirdet az
Agrártudományi Centrum elnöki tisztsége betöltésére

A megbízásra kerülõ Agrártudományi Centrum elnökének fõbb feladatai:
– a Centrum tevékenységének fejlesztésére, korszerûsítésére vonatkozó koncepciók kialakítása, az erre irányuló javasla-
tok összehangolása,
– a Centrum Tudományos Tanács mûködésének irányítása,
– a Centrum operatív szervezetének az irányítása,
– a Centrum hazai és nemzetközi kapcsolatainak ápolása, fejlesztése,
– a Centrum és társult szervezeteinek a tájékoztatása,
– az egyetem rektorának felhatalmazásával, átruházott jogkörben az illetékes minisztériumokkal, hatóságokkal, orszá-
gos szervekkel tárgyalások folytatása, megállapodások, szerzõdések aláírása, szakmai képviselet ellátása.

Az elnöki tisztségre pályázókkal szemben támasztott követelmények:
Pályázatot az Agrártudományi Centrum keretében mûködõ karokon azon fõállású, teljes munkaidõben, közalkalmazotti
jogviszonyban foglalkoztatott egyetemi tanárai nyújthatnak be, akik:
– rendelkeznek vezetõi és szervezési gyakorlattal, tapasztalattal, valamint tudományos fokozattal,
– tudományterületükön hazai és nemzetközi elismertséggel,
– alkalmasak a Centrum programjának irányítására.

Az elnöki megbízás legfeljebb három évre szól.

A pályázatra vonatkozó általános tudnivalók:
A pályázóknak meg kell felelniük a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben és a Budapesti Corvinus Egye-
tem oktatói és vezetõi munkaköreinek, valamint az Agrártudományi Centrum szervezeti és mûködési szabályzatában az
elnöki tisztség betöltésével kapcsolatos pályázati és elõléptetési eljárások rendjében rögzített feltételeknek.

Az elnöki tisztség betöltésére benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát, amelyben eddigi oktató-, kutató-, tudományos munkájára, elért eredményeire,
szakmai díjaira is ki kell térnie,
– eddigi szakmai és vezetõi munkájának részletes ismertetését,
– hazai és nemzetközi szervezetekben végzett tevékenységének leírását,
– továbbá munkaprogramját, amelyben vázolja a megpályázott tisztség betöltésével kapcsolatos jövõbeni vezetésre, fej-
lesztésre vonatkozó elképzeléseit, vezetõi munkáját, valamint
– jelenlegi munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását.
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A pályázathoz mellékelni kell:

– egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást, egyéb szakmai képesítést tanúsító okirat másolatát,
szakmai díjait, tudományos közleményeinek jegyzékét, továbbá az azokra történt viszonthivatkozások jegyzékét,
– a pályázó jelenlegi munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– személyi adatlapot (1 példányban) és a tevékenység nyilvántartásához szükséges adatlapot,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát az egyetem szervezeti és mûködési szabályzatában
rögzített bizottságok és testületek megismerhetik,
– nyilatkozatot az egyetemen kívül fennálló munkaviszonyáról, közalkalmazotti/köztisztviselõi jogviszonyairól, mun-
kavégzésre irányuló egyéb jogviszonyairól, azok tartalmáról és idõbeli behatároltságáról, és
– minden olyan okiratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

A pályázat elbírálása – a törvényi elõírás és a BCE szabályai szerint – a pályázat beadási határidejét követõ 60 napon be-
lül történik.
A pályázatnak a megjelenéstõl számított 30 napon belül kell a Budapesti Corvinus Egyetem rektorának címezve
(az egyetem Humánpolitikai Iroda részére) beérkeznie 1 eredeti és 3 másolati példányban (1093 Budapest, Köztelek u. 8.
I. emelet 110., telefon: 482-8545).

Dr. Mészáros Tamás s. k.,
rektor

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM
rektora – Sopron – pályázatot hirdet a
FAIPARI MÉRNÖKI KAR
Tanárképzõ Intézet Mûszaki és Környezetpedagógia Tanszékére

fõállású teljes munkaidõs egyetemi docensi álláshely betöltésére

A pályázóval szemben támasztott követelményeket a NYME SZMSZ Oktatói-kutatói követelményrendszer 2. § (1) és
(4) bekezdései tartalmazzák.
A kinevezett egyetemi docens feladata:

– oktatja a Neveléselmélet, Neveléstörténet és Szakmai gyakorlatok módszertana címû tantárgyakat a mûszaki szakok-
tató és mérnök tanár szakokon,
– kidolgozza az új BSc- és MSc-szakok (andragógia, mérnök tanár) új tantárgyait (Szakképzés-Pedagógia 2., Nevelésel-
mélet, Neveléstörténet, Felnõttoktatás módszertana),
– részt vesz a tanszék, illetve intézet kutatómunkájában, elsõsorban az iskolarendszeren kívüli képzés témakörben,
– segíti a fiatal oktatók és doktoranduszok munkáját,
– az intézet multimédia- és környezet-módszertani laboratóriumát vezeti és fejleszti.

Pályázathatnak azok a mérnök tanári és technika szakos tanári képesítéssel rendelkezõk, akik a neveléstudomány terüle-
tén tudományos fokozatot (PhD) szereztek.

A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell:

– a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, munkaköri besorolását, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyait,
– szakmai, ill. oktatási, kutatási, tudományos munkáját,
– hazai és nemzetközi tudományos, és szakmai szervezetekben végzett munkáját, szakmai díjait (kitüntetéseit),
– oktató, nevelõ, tudományos munkásságára vonatkozó jövõbeni terveit, célkitûzéseit.

A pályázathoz mellékelni kell:

– részletes szakmai önéletrajzot két példányban,
– szakképzettséget, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– publikációs jegyzéket,
– egyéb tudományos népszerûsítõ tevékenységének jegyzékét (cikkek, elõadások stb.),
– az intézménytõl beszerzett és kitöltött személyi adatlapot két példányban,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagába arra illetékes testületek és személyek betekint-
hessenek.
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A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítást a Faipari Mérnöki Kar Dékáni Hivatal vezetõje (dr. Wesztergom Vik-
torné, tel.: (99) 518-297) ad.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõt követõ 30. nap.
A pályázatot az elõírt mellékletekkel együtt két példányban, a közzétételtõl számított 30 napon belül kell a Faipari Mér-
nöki Kar dékánjához benyújtani, a Kar címére (9400 Sopron, Ady E. u. 5.).

Prof. Dr. Faragó Sándor s. k.,
rektor

Pályázati felhívás
nevelési-oktatási intézmény vezetõi állására

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 és egyéb jogszabály tartalmazza.

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

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

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

meg.

Rövidítések:

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

1 2 3 4

Sarkad Város
Önkormányzatának
képviselõ-testülete,
5720 Sarkad,
Kossuth u. 27.

Óvoda
Óvodavezetõ

Szakirányú felsõfokú v.
legalább öt év szgy.
Elõny: közoktatás-veze-
tõi szakvizsga, vezetõi
gyakorlat

ÁEI.: 2007. jan. 1.
A megbízás 2012. jún. 30-ig,
öt évre szól.
Pehi.: 2006. december havi ren-
des ülésen.
A pályázathoz csatolni kell: az
iskolai végzettséget tanúsító ok-
iratok hiteles másolatát.
Pc.: Sarkad város polgármestere,
5720 Sarkad,
Kossuth u. 27.

Pályázati felhívás pedagógus munkakörök betöltésére

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

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

elõélet igazolására erkölcsi bizonyítványt kell csatolni.
A pályázat benyújtásának határideje – ha a pályáztató hosszabb idõt nem határoz meg – a közzétételtõl számított 30. nap.
A pályázat elbírálásának határidejét a pályázati felhívásban kell meghatározni.
A pályázatokat a pályázatot meghirdetõ szerv címére kell benyújtani, kivéve, ha a pályáztató ettõl eltérõ címet jelöl

meg.

Rövidítések:

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

1 2 3 4

Nevelési Tanácsadó és
Logopédiai Intézet,
2373 Dabas, Kossuth L.
u. 1.

Pszichológus
regionális feladatok el-
látására (félállásban)

Logopédus

Jogszabályi elõírások
szerint

ÁEI.: azonnal.
Pehi.: a benyújtást követõ 30.
nap.
Pc.: Nevelési Tanácsadó és
Logopédiai Intézet
ÁEI.: 2007. jan. 1.
Pehi.: a benyújtást követõ 30.
nap.
Pc.: Nevelési Tanácsadó és
Logopédiai Intézet igazgatója

Tolnay Lajos Általános
Iskola, 2365 Inárcs,
Tolnay u. 1.
Tel./fax: 29/370-039

Angol–matematika sza-
kos tanár

Fõiskolai v. ÁEI.: azonnal.
Pbhi.: folyamatos.
Pehi.: azonal.
Juttatás: új szl., étkh.
Pc.: Nyitrai Attila igazgató.
Tel.: 29/370-039

STANDARD
Tándmûvészeti Iskola
Alapfokú Mûvészetok-
tatási Intézmény
3532 Miskolc, András-
sy út 36.

Táncpedagógus Fõiskolán szerzett pe-
dagógus diploma, tánc-
pedagógusi v.

ÁEI.: azonnal.
A megbízás határozatlan idõre
szól.
Pc.: Kucsár László igazgató.
Tel.: 46/400-122,
30/275-6982

Bocskai István Általá-
nos Iskola
4127 Nagykereki,
Rákóczi u. 2.

Matematika–bármely
szakos tanár

ÁEI.: 2006/2007-es tanév II. fél-
évétõl.
F.: Mogyorós János igazgató.
Tel.: 54/420-010, 54/420-805

Váci Mihály Általános
Iskola
2800 Tatabánya,
Dózsakert u. 17.
Tel.: 34/311-614,
34/510-287

Iskolai tanulószobai
állás

Tanárképzõ fõiskolai
v.,
szaktanár

ÁEI.: 2006. dec. 1.

Gungl József Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény
2072 Zsámbék, Honvéd
u. 4. Pf. 60.
Tel.: 23/340-019

Gitártanár Zenemûvészeti
felsõfokú v.

ÁEI.: azonnal.
Három hónap próbaidõ.
Pc.: Küszter Andrea
igazgató
F.: tel.: 23/340-019
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Zárás után érkezett pályázatok

Pályázati felhívás a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület tagságára

Az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizsga-bizonyítványokról szóló
71/1998. (IV. 8.) Korm. rendelet 5. §-a (4) bekezdésében valamint a 23/1998. (V. 15.) MKM rendeletben foglaltak alap-
ján az oktatási miniszter pályázatot hirdet hét fõ részére a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület tagságára.
Pályázatot nyújthat be minden a jogszabályi követelményeknek megfelelõ személy, aki képzettségénél és személyi adottsá-
gainál fogva alkalmas és elhivatottságot érez arra, hogy a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület tagjaként részt vegyen:
– a 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet, valamint az Akkreditációs Kézikönyv alapján a vizsgaközpontok által kezdeménye-
zett akkreditációs eljárások lefolytatásában,
– más országokban elismert nyelvvizsgarendszerek szerint letett nyelvvizsgák egyenértékûsítésében,
– az akkreditációra jelentkezõ vizsgaközpontok által alkalmazni kívánt vizsgarendszerek és feladatkészletek ellenõrzé-
sében,
– a szaknyelvi nyelvvizsgáztatással és a vizsgáztató személyekkel szemben támasztott követelmények részletes kidolgo-
zásában,
– a magyar államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendszere szintjeinek a Közös Európai Referenciakeret szintjeihez való
illesztési munkálataiban,
– a külföldön szerzett nyelvvizsga-bizonyítványok honosíthatóságával kapcsolatos döntések kialakításában,
– a nyelvvizsgáztatással kapcsolatos információs rendszerek kidolgozásában,
– továbbá más, a 71/1998. (IV. 8.) Korm. rendeletben foglalt, a Testület feladatkörébe tartozó feladatok végrehajtásában.
A pályázatra jelentkezhetnek azok, akik idegennyelv- és irodalom, illetve magyar, mint idegennyelv szakos tudomány-
egyetemi tanári oklevéllel, valamint a nyelvoktatás terén legalább 10 éves gyakorlattal, és legalább ilyen idõtartamú
vizsgáztatási tapasztalattal rendelkeznek.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
a) munkahelyének megnevezését, beosztását,
b) végzettségét, szakképzettségét,
c) idegennyelv-oktatási, illetve vizsgáztatási tevékenységét,
d) a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
e) a végzettségét, szakképzettségét, tudományos fokozatát, idegennyelv-tudását tanúsító okiratok hiteles másolatát.

A pályázathoz mellékelni kell:
a) a pályázó államilag elismert nyelvvizsgáztatással és a nyelvvizsga reformjával kapcsolatos egyéni elképzeléseit és ter-
veit, valamint azt, hogy az akkreditációs bizottság tagjaként milyen elveket kívánna érvényesíteni (legfeljebb 10 oldal
terjedelemben),
b) az oktatási és felhasználói szféra 2-2 képviselõjének támogató nyilatkozatát (ajánlását), mely a pályázó személyére,
alkalmasságára és programjára vonatkozik.
A testület hét új tagjának kinevezése 2007. január 1-jétõl három évre szól, és munkavégzésükkel arányos díjazásban ré-
szesülnek.

A pályázatok elbírálásakor elõnyben részesülhet az a pályázó
– aki több idegen nyelvbõl rendelkezik tudományegyetemen szerzett középiskolai tanári végzettséggel, és e nyelveken
oktat is,
– aki más nyelvek magas szintû ismeretét is igazolni tudja,
– aki több magyarországi, illetve külföldi nyelvvizsgarendszer mûködtetésében is rendelkezik tapasztalattal,
– aki részt vett mûködõ külföldi vagy hazai nyelvvizsga-rendszer(ek) kidolgozásában,
– aki a magyarországi államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendszerét felügyelõ Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület tag-
jaként egy három éves ciklusban eredményesen mûködött.

A pályázatot a pályázati felhívás megjelenésétõl számított 30 napon belül az Oktatási és Kulturális Minisztérium Felsõ-
oktatási és Tudományos Szakállamtitkárság címére (1055 Bp., Szalay u. 10–14.) lehet postai úton eljuttatni.

A pályázatokat a kuratórium a beküldési határidõ letelte után 30 napon belül bírálja el. A kuratórium döntésérõl a minisz-
ter értesíti a pályázókat.

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter
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Országos szakiskolai közismereti tanulmányi versenyek 2006/2007.

Az Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete (ISZE) – az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatásával és
a Suliszerviz Pedagógiai Intézet közremûködésével – országos tantárgyi tanulmányi versenyeket hirdet a szakiskolák ta-
nulói részére a következõ négy tantárgyból:

Irodalom – Magyar nyelv és helyesírás
Matematika – Fizika
Számítástechnika (alkalmazói szint)
Történelem

A versenyeken a szakiskolai (nem szakközépiskolai tanterv szerinti, nem érettségire felkészítõ, illetve nem érettségizet-
tek részére szervezett) képzésben részesülõ tanulók vehetnek részt.

A versenyek tartalmi követelményei a szakiskolai követelményekre épülnek, feladatai hasonlóak az elõzõ években meg-
ismertekhez. Az egyes fordulók feladatsorait, valamint a javítókulcsokat és az értékelési szempontokat a kiíró biztosítja
a fordulót lebonyolítók részére.

Irodalomból és történelembõl külön témakijelölést ad a versenybizottság, amelyrõl a kiíró értesíti az intézményeket,
illetve október 31-ét követõen közzéteszi honlapján (www.isze.hu).
A nevezéseket (a mellékelt nevezési lapon szereplõ adattartalommal) az intézmények a kiíróhoz levélben (1393 Buda-
pest, Pf.: 319), faxon (06 1 462 0415) és elektronikus levélben (isze@isze.hu) egyaránt eljuttathatják.

Nevezési határidõ: 2006. november 20.
A versenyre nevezõket nevezési díj nem terheli, de a kiíró egyik fordulóban sem fedezi a versenyzõk esetleges utazási
költségeit, illetve a kísérõik kiadásait (utazás, szállás, étkezés stb.).

I. (iskolai) forduló
A verseny elsõ fordulóját az intézmények bonyolítják le.
A kiíró – a benevezett intézmények számára – a feladatsorokat elektronikusan (tantárgyanként egy PDF-állományban)
teszi elérhetõvé a verseny napján reggel 8 órától. Ugyanitt kerülnek közzétételre a megoldókulcsok és a javítási útmuta-
tók is az adott tantárgyi verseny napját követõ napon.
Az elsõ forduló versenyeire 2006. december 12–15. között kerül sor naponta 14 és 16 óra között egy-egy tantárgyból.
Az elkészített dolgozatok javíttatásáról az intézmények gondoskodnak.
A legalább 55%-os eredményt elért tanulók dolgozatait és adatait 2007. január 13-áig kell eljuttatni a kiíróhoz.
A kiíró 2007. február 5-éig – honlapján, illetve elektronikus levélben – értesíti a II. fordulóba jutott versenyzõk intézmé-
nyeit a továbbjutottak nevérõl, illetve a következõ forduló helyszínérõl és pontos idõpontjáról.

II. (regionális) forduló
A beküldött dolgozatok alapján – régiónként és tantárgyanként legfeljebb 20 fõ – jut be a verseny II. fordulójába.
A forduló tantárgyi versenyeit 2007. februárjában – pénteken 10 órakor kezdõdõen – bonyolítják le a kiíró által felkért
helyszíneken. Minden tantárgy versenye egy helyszínen és napon kerül megrendezésre, így egy tanuló két tantárgyból
nem versenyezhet.
A regionális fordulót követõ három héten belül a kiíró honlapján teszi közzé a tantárgyankénti eredményeket, valamint a
továbbjutók névsorát.

III. forduló (országos döntõ)
Az országos döntõre a II. forduló elsõ helyezettjei, továbbá – a II. fordulóban elért eredményük alapján – még legfeljebb
13 tanuló kerül behívásra tantárgyanként.
Az országos döntõre 2007. áprilisában kerül sor. A döntõ kétnapos lesz, helyszínérõl és pontos idõpontjáról a kiíró érte-
síti az érintett tanulókat és intézményeiket.

Csillag Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

29. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 3083



N E V E Z É S I L A P

Országos szakiskolai közismereti tanulmányi versenyek 2006/2007.
NEVEZÉSI HATÁRIDÕ: 2006. NOVEMBER 20.

Intézmény

NEVE

CÍME

TELEFONSZÁMA

Kapcsolattartó

NEVE

ELEKTRONIKUS LEVÉLCÍME

Tantárgy Nevezett versenyzõk száma

Irodalom – Magyar nyelv és helyesírás

Matematika – Fizika

Számítástechnika

Történelem

Dátum: ........................................................

..................................................................
igazgató

Hiányosan, illetve hibásan kitöltött jelentkezési lapokból fakadó következményekért a beküldõt terheli a felelõsség.
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Pályázati felhívás felsõoktatási intézmények vezetõi álláshelyeinek betöltésére

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM INFORMATIKAI KARA
pályázatot hirdet a
Numerikus Analízis Tanszékre
másodállású egyetemi tanári állásra

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata: részt kell vállalnia a tanszéken folyó oktató-, ill. szakmai-tudományos munká-
ban. Az oktatás területén a feladata elsõsorban a programtervezõ informatikusok, a matematikusok és az alkalmazott ma-
tematikusok alapképzésében a numerikus analízis tanítása. A speciális, ill. a doktori kurzusok vonatkozásában a numeri-
kus analízis válogatott fejezeteinek, a matematikai modellezés, különösen a közönséges és a parciális differenciálegyen-
letek numerikus megoldásának az oktatását kell ellátnia. Aktív részvétele mellett felügyelnie és irányítania kell az okta-
táshoz szükséges írásos segédanyagok, jegyzetek stb. elkészítését, új képzési formák kialakítását. A szakmai-tudomá-
nyos munka keretében a tanszék által folytatott alkalmazott matematikai kutatásokban, a tanszék hazai és nemzetközi
kapcsolatainak az ápolásában kell tevékenyen részt vennie. Mind a tanszéki oktató-nevelõ munkát, mind a szakmai-tu-
dományos munkát illetõen szerepet kell vállalnia az utánpótlás biztosításában, a fiatal kollégák munkájának az irányí-
tásában, segítésében.

Pályázati feltételek: legalább 12 éves egyetemi oktatói gyakorlat, tudományos fokozat és habilitáció, legalább egy ide-
gen nyelven elõadói készség, nemzetközileg elismert tudományos eredmények. A pályázat elbírálásánál elõnyben része-
sülnek azok, akik tapasztalatokkal bírnak a tanszéki szervezõ, illetve irányító munka területén is.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– a szakképzettséget, tudományos fokozatot és egyéb képzettséget, felkészültséget tanúsító okiratokat,
– publikációs listát.
A szabályszerûen elkészített pályázatokat az ELTE IK Dékáni Titkárságára (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C)
kell benyújtani 2006. november 30-ig.

Programozási nyelvek és Fordítóprogramok Tanszékére
egyetemi tanári állásra

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata: a programozási nyelvek, különösen a funkcionális és az elosztott programozás
nyelvi eszközeinek és a nyelvi elemek szemantikai hátterének területén oktatási és kutatási tevékenység irányítása és fõ-
kollégiumi elõadások tartása. Képesnek kell lennie a tananyag korszerûsítésére. Részt kell vennie a tanszéki oktatói
utánpótlás nevelésében és az Informatikai Doktori Iskola keretei között témavezetõként a doktori hallgatók szakmai irá-
nyításában.
A tanszéken folyó kutatásokban projektfelelõsi feladatokat, a nemzetközi kapcsolatokban pedig koordináló szerepet kell
betöltenie.

Pályázati feltételek: legalább 12 éves egyetemi oktatói gyakorlat, tudományos fokozat és habilitáció az informatika terü-
letén, legalább egy idegen nyelven elõadói készség (az angol nyelv elõnyt jelent), eredményes tudományos és oktatói te-
vékenység a funkcionális és elosztott programozás nyelvi elemei területén. A pályázat elbírálásánál elõnyben részesül-
nek azok, akik tapasztalatokkal bírnak a tanszéki szervezõ, illetve irányító munka területén is.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– a szakképzettséget, tudományos fokozatot és egyéb képzettséget, felkészültséget tanúsító okiratokat,
– publikációs listát.
A szabályszerûen elkészített pályázatokat az ELTE IK Dékáni Titkárságára (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C)
kell benyújtani 2006. november 30-ig.
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a PEDAGÓGIAI ÉS PSZICHOLÓGIAI KAR
pályázatot hirdet
NEVELÉSTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK
Oktatáselméleti Tanszékére
egyetemi tanári állásra

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata lesz a közoktatás és felsõoktatás fejlõdésének, irányításának, közoktatási és fel-
sõoktatási intézmények menedzsmentjének tanulmányozása és oktatása, különös tekintettel a nemzetközi összehasonlí-
tásra és az Európai Unió keretében megnyíló együttmûködési lehetõségekre. Feladata az e tanulmányokat biztosító okta-
tási központ tervezésében és kialakításában való aktív közremûködés.

A munkakör betöltésének feltételei: a pályázónak meg kell felelnie a Felsõoktatási törvényben (2005. évi CXXXIX. tv.),
az 53/2006. (III. 14.) Korm. rendeletben elõírtaknak; a MAB egyetemi tanári kinevezésének véleményezéséhez kidolgo-
zott szempontrendszerében foglaltaknak; valamint az ELTE SzMSz III. kötet Foglalkoztatási Követelményrendszerében
elõírt, az egyetemi tanári álláshely elnyeréséhez szükséges elvárásoknak.

A pályázathoz mellékletként csatolni kell:
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– a pályázó szakmai munkájára vonatkozó terveit,
– a szakképzettséget, tudományos fokozatot, nyelvismeretet, egyéb képzettséget tanúsító okiratok, illetve a habilitált
doktori oklevél másolatát, az eredeti okiratok bemutatása mellett,
– az utóbbi 10 évben megjelent publikációk bibliográfiai adatait,
– erkölcsi bizonyítványt.

A szabályosan felszerelt pályázatokat az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Dékáni Titkárságára (1075 Budapest,
Kazinczy u. 23–27., I/102.) kell 2006. november 30-ig benyújtani.

Dr. Hudecz Ferenc s. k.,
rektor

A KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM
pályázatot hirdet a
Politikatudományi Tanszékre és Filozófia Tanszékre
egyetemi tanári állásra

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata: a demokrácia elmélete, modern politikai filozófia, politikai kötelezettség, nor-
matív etika, az igazságosság elméletének morális alapjai, klasszikus filozófiai auktorok olvasása c. tantárgyak körében
elõadások tartása, tananyagfejlesztés, részvétel a PhD-képzésben, valamint részvétel a fenti témákkal kapcsolatos hazai
és nemzetközi kutatásokban.
A pályázó rendelkezzék 12 éves oktatói gyakorlattal a fenti tárgyterületeken, szakirányú publikációkkal, akadémiai dok-
tori fokozattal, szakirányú habilitációval (vagy ezeknek megfelelõ, demonstrált tudományos teljesítménnyel).
A pályázathoz csatolandó: szakmai önéletrajz, a legmagasabb tudományos fokozat, habilitációs oklevél, valamint a
nyelvvizsga-bizonyítvány másolata, továbbá tudományos munkák jegyzéke. Ezen túlmenõen a pályázatnak meg kell fe-
lelnie a Felsõoktatási Törvényben valamint az Oktatási Minisztérium rendeleteiben támasztott követelményeknek, a
MAB egyetemi tanári kinevezések véleményezéséhez kidolgozott szempontrendszerében foglaltaknak, illetve a Kö-
zép-európai Egyetem oktatói követelményrendszerében elõírt, az egyetemi tanári állás elnyeréséhez szükséges elvárá-
soknak.
A szabályosan felszerelt pályázatokat a Közép-európai Egyetem személyzeti hivatalában (1051 Budapest, Nádor u. 9.)
kell 2006. november 30-ig benyújtani.

3086 OKTATÁSI KÖZLÖNY 29. szám



Jogtudományi Tanszékre
egyetemi tanári állásra

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata: nemzetközi jogviták rendezése, jog és etnicitás, nemzetközi kereskedelmi ügy-
letek, európai nemzetközi magánjog, nemzetközi vételi szerzõdések joga c. tantárgyak körében elõadások tartása, tan-
anyagfejlesztés, részvétel a PhD-képzésben, valamint részvétel a fenti témákkal kapcsolatos hazai és nemzetközi kutatá-
sokban.
A pályázó rendelkezzék 12 éves oktatói gyakorlattal a fenti tárgyterületeken, szakirányú publikációkkal, akadémiai dok-
tori fokozattal, szakirányú habilitációval (vagy ezeknek megfelelõ külföldi fokozattal, illetve demonstrált tudományos
teljesítménnyel).
A pályázathoz csatolandó: szakmai önéletrajz, a legmagasabb tudományos fokozat, habilitációs oklevél, valamint a
nyelvvizsga-bizonyítvány másolata, továbbá tudományos munkák jegyzéke. Ezen túlmenõen a pályázatnak meg kell fe-
lelnie a Felsõoktatási Törvényben valamint az Oktatási Minisztérium rendeleteiben támasztott követelményeknek, a
MAB egyetemi tanári kinevezések véleményezéséhez kidolgozott szempontrendszerében foglaltaknak, illetve a Kö-
zép-európai Egyetem oktatói követelményrendszerében elõírt, az egyetemi tanári állás elnyeréséhez szükséges elvárá-
soknak.
A szabályosan felszerelt pályázatokat a Közép-európai Egyetem személyzeti hivatalában (1051 Budapest, Nádor u. 9.)
kell 2006. november 30-ig benyújtani.

Középkortudományi Tanszékre
egyetemi tanári állásra

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata: a középkori Közép-Európa államainak és kultúráinak összehasonlító vizsgálata,
a középkori kereszténység történeti antropológiai elemzése, e témakörben elõadások és szemináriumok tartása, a részvé-
tel a PhD-képzésben, valamint nemzetközi együttmûködésen alapuló kutatások szervezése.
A pályázó rendelkezzék 12 éves oktatói gyakorlattal a fenti tárgyterületeken, szakirányú publikációkkal, akadémiai dok-
tori fokozattal, szakirányú habilitációval.
A pályázathoz csatolandó: szakmai önéletrajz, a legmagasabb tudományos fokozat, habilitációs oklevél, valamint a nyelv-
vizsga-bizonyítvány másolata, továbbá tudományos munkák jegyzéke. Ezen túlmenõen a pályázatnak meg kell felelnie a
Felsõoktatási Törvényben valamint az Oktatási Minisztérium rendeleteiben támasztott követelményeknek, a MAB egyete-
mi tanári kinevezések véleményezéséhez kidolgozott szempontrendszerében foglaltaknak, illetve a Közép-európai Egye-
tem oktatói követelményrendszerében elõírt, az egyetemi tanári állás elnyeréséhez szükséges elvárásoknak.
A szabályosan felszerelt pályázatokat a Közép-európai Egyetem személyzeti hivatalában (1051 Budapest, Nádor u. 9.)
kell 2006. november 30-ig benyújtani.

Filozófia Tanszékére
egyetemi tanári állásra

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata: matefizika és vallásfilozófia, epiricizmus, az elmefilozófia c. tantárgyak köré-
ben elõadások tartása, tananyagfejlesztés, részvétel a PhD-képzésben, valamint a fenti témákkal kapcsolatos hazai és
nemzetközi kutatásokban.
A pályázó rendelkezzék 12 éves oktatói gyakorlattal a fenti tárgyterületeken, szakirányú publikációkkal, akadémiai dok-
tori fokozattal, szakirányú habilitációval (vagy ezeknek megfelelõ külföldi fokozattal, illetve demonstrált tudományos
teljesítménnyel).
A pályázathoz csatolandó: szakmai önéletrajz, a legmagasabb tudományos fokozat, habilitációs oklevél, valamint a
nyelvvizsga-bizonyítvány másolata, továbbá tudományos munkák jegyzéke. Ezen túlmenõen a pályázatnak meg kell fe-
lelnie a Felsõoktatási Törvényben valamint az Oktatási Minisztérium rendeleteiben támasztott követelményeknek, a
MAB egyetemi tanári kinevezések véleményezéséhez kidolgozott szempontrendszerében foglaltaknak, illetve a Kö-
zép-európai Egyetem oktatói követelményrendszerében elõírt, az egyetemi tanári állás elnyeréséhez szükséges
elvárásoknak.
A szabályosan felszerelt pályázatokat a Közép-európai Egyetem személyzeti hivatalában (1051 Budapest, Nádor u. 9.)
kell 2006. november 30-ig benyújtani.

Teplán István s. k.,
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A MISKOLCI EGYETEM
rektora
pályázatot hirdet
humánpolitikai és minõségügyi igazgatói megbízás ellátására

A humánpolitikai és minõségügyi igazgató az egyetem rektorának közvetlenül alárendelten végzi munkáját. A pályázók-
nak meg kell felelniük a Miskolci Egyetem Szervezeti és Mûködési Szabályzatában foglaltaknak, és figyelembe kell
venniük a megválasztott rektor programjának (rektori pályázat) vonatkozó részeit.
A megbízatásra a Miskolci Egyetem teljes munkaidejû, vezetõi gyakorlattal rendelkezõ egyetemi docensei és egyetemi tanárai
pályázhatnak. Az igazgatót az egyetem rektora bízza meg, várhatóan 2007. január 1-jétõl legfeljebb 2010. június 30-ig.

egyetemi fõtitkári tisztség betöltésére

Az egyetemi fõtitkár az egyetem rektorának közvetlenül alárendelten végzi munkáját, feladatainak részletes leírását a
Miskolci Egyetem Szervezeti és Mûködési Szabályzata tartalmazza. A pályázóknak figyelembe kell venniük a megvá-
lasztott rektor programjának (rektori pályázat) vonatkozó részeit.
A tisztség betöltésére a Miskolci Egyetem teljes munkaidejû, igazgatási gyakorlattal rendelkezõ közalkalmazottai pá-
lyázhatnak. A fõtitkárt az egyetem rektora bízza meg, várhatóan 2007. január 1-jétõl legfeljebb 2011. június 30-ig.

a GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
két dékánhelyettesi megbízásának ellátására

Az oktatási dákánhelyettes feladata – a dékán irányításával – a kar oktatási, nevelési feladatainak ellátása, részvétel a
szervezési célok megvalósításában, valamint a hallgatókkal való rendszeres kapcsolattartásban, a kari koncepciók kidol-
gozásában és a végrehajtás megszervezésében.
A tudományos dékánhelyettes feladata – a dékán irányításával – a kar nemzetközi, tudományos, kutatási feladatainak fej-
lesztése, kari koncepció kidolgozása, e területen a karhoz tartozó szervezeti egységek munkájának koordinálása.
Pályázhatnak a kar teljes munkaidõben foglalkoztatott tudományos minõsítéssel rendelkezõ egyetemi docensi és egyete-
mi tanárai, akik legalább 10 éves oktatói gyakorlattal, vezetõi és együttmûködési készséggel rendelkeznek.
A pályázóknak – az elõzõeken kívül meg kell felelniük a felsõoktatásról szóló törvény, a közalkalmazottak jogállásáról
szóló törvény, annak a felsõoktatásban való végrehajtására kiadott rendelet vonatkozó elõírásainak, valamint a Miskolci
Egyetem Szervezeti és Mûködési Szabályzata Foglalkoztatási Követelményrendszerében foglaltaknak.
A magasabb vezetõ és vezetõ beosztásra benyújtott pályázati anyagoknak legalább a következõket kell tartalmazniuk:
a) személyi rész:
aa) EU minta szerinti önéletrajz,
ab) végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást és tudományos fokozatot igazoló oklevelek, bizonyítványok hiteles má-
solata,
ac) az oktatott tantárgyak listája a teljes pályafutásra,
ad) publikációk, az azokra történt hivatkozások, továbbá a szakmai alkotások jegyzéke,
ae) oktatási, kutatási, intézményfejlesztési pályázatokban, illetve K+F munkákban való részvételek és témavezetések, a
végzett munka százalékos arányának becslésével és a pályázat teljes támogatási, illetve szerzõdéses összegével együtt,
af) külföldi utazások felsorolása, azok céljával együtt,
ag) vezetõi tapasztalatok, vezetõi gyakorlat bemutatása, beleértve a szakmai-tudományos közéletben végzett ilyen tevé-
kenységet,
ah) irányított személyek felsorolása, akik sikeres pályát futottak be;
b) vezetõi elképzelések:
ba) motiváció,
bb) helyzetértékelés,
bc) vezetõi program;
c) nyilatkozatok:
ca) összeférhetetlenségi nyilatkozat,
cb) az illetékes személyek és testületek felhatalmazása a teljes pályázati anyag megismerésére,
d) három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.
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Egyes magasabb vezetõ és vezetõ beosztásra benyújtott pályázatoknál – relevancia hiányában – az ac), ad), ae), af), ah)
pontokhoz igényeltek részben vagy egészben hiányozhatnak. Ezek az esetek nem minõsülnek formai hibának.
A pályázatokat az Oktatási Közlönyben való közzétételtõl számított 30 napon belül – amelybe a közzététel napja beszá-
mít – kell a Miskolci Egyetem rektorának címezve, az Egyetem Humánpolitikai Irodájába (3515 Miskolc-Egyetemvá-
ros) benyújtani, ahol a szabályzatok megtekinthetõk.

Dr. Patkó Gyula

A SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR
dékánja pályázatot hirdet a
VÁLLALATGAZDASÁGI ÉS SZERVEZÉSI INTÉZET
Termelésökonómia és Menedzsment Tanszékre
fõállású egyetemi docensi álláshely betöltésére

Az egyetemi docens feladata lesz:
– a Termelés- és szolgáltatás menedzsment, a Vezetés és szervezés címû tantárgyak elõadásainak és gyakorlatainak tar-
tása, valamint közremûködés a Vállalatgazdaságtan címû tantárgy oktatásában, tananyagának fejlesztésében a BA sza-
kokon,
– részvétel a PhD-képzésben, PhD-disszertációk, diplomamunkák és TDK-dolgozatok konzulensi és bíráló feladatainak
ellátása,
– részvétel a kar és a tanszék nemzetközi kutatási, fejlesztõi és közéleti munkájában,
– tudományos és szakmai területen egyaránt az intézet/tanszék hazai és nemzetközi kapcsolatainak erõsítése.

A munkakör betöltéséhez szükséges követelmények:
– legalább 10 éves, elsõsorban a közgazdasági képzés területén folytatott felsõoktatási oktatói gyakorlat,
– PhD vagy kandidátusi tudományos fokozat a közgazdaság-tudományok területén,
– angol nyelvbõl legalább középfokú államilag elismert nyelvvizsga.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó szakmai, tudományos tevékenységét tartalmazó részletes önéletrajzot,
– hazai és nemzetközi szakmai, tudományszervezõi és közéleti tevékenységének leírását, tudományos publikációinak
jegyzékét,
– a bemutatkozó nyilvános elõadás témáját, vázlatát,
– az iskolai végzettséget, tudományos fokozatot, nyelvvizsgát igazoló oklevelek és bizonyítványok másolatát,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázatot az illetékes testületek és bizottságok megismerhetik,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– az egyetem FHIV Személyzeti Osztályától beszerezhetõ személyi és tudományos tevékenység nyilvántartásához szük-
séges adatlapot, és az adatvédelmi törvény alapján készült nyilatkozatot a pályázati anyag kezelésérõl.
A pályázat beadási határideje az Oktatási Közlönyben történõ megjelenéstõl számított 30. nap. A pályázatot 4 példány-
ban a SZIE GTK dékánjának címezve kell benyújtani a 2103 Gödöllõ, Páter Károly út 1. címre.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást a GTK Dékáni Hivatala ad a (28) 522-090-es telefonszámon.

Dr. Villányi László s. k.,
egyetemi tanár, dékán

A KÁROLY RÓBERT FÕISKOLA
pályázatot hirdet
fõiskolai tanári álláshelyek betöltésére

Általános követelmények:
a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben elõírt követelmények a fõiskola foglalkoztatási követelmény-
rendszerében elõírt követelmények:
– legalább 10 éves felsõoktatási vagy szakmai pályafutás,
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– tudományos vezetésre való alkalmasság, amelynek megítéléshez pozitívum, ha a jelölt valóban vezetett, patronált má-
sokat tudományos-oktató munkája során, vagy a gyakorlatban több évig vezetõ beosztásban is dolgozott,
– szakterülete – elõadói témáinak – széles körû és mélyreható ismeretének publikációkkal, tanulmányokkal történõ iga-
zolása,
– legalább középfokú C-típusú állami vagy azzal egyenértékû nyelvvizsga valamelyik világnyelvbõl, elõadói és vita-
készségû nyelvismeret,
– saját tananyagok, tankönyvek, publikációk.

GAZDÁLKODÁSI KAR
Gazdaságmatematika és Informatika Tanszékére

fõiskolai tanári álláshelyre

A kinevezendõ fõiskolai tanár feladata: gazdasági matematika és statisztika tárgyak tantárgyfelelõsi teendõinek ellátása.
Tantárgyi programok összeállítása, tananyagfejlesztés, elõadások tartása, jegyzetek készítése. A tanszék beosztott okta-
tói tudományos munkájának segítése, PhD-hallgatók konzulensi feladatainak ellátása, tudományos publikációk készíté-
se. A tanszék nemzetközi kapcsolataiban való aktív részvétel.

A pályázóval szemben támasztott további követelmények:

– szakirányú egyetemi végzettség,
– gazdasági matematika, ezen belül analízis, operációkutatás, valószínûségszámítás, biztosítási matematika, statisztika,
közgazdasági ismeretek,
– legalább 15 éves felsõoktatási gyakorlat.

Humántudományi Tanszékére

fõiskolai tanári álláshelyre

A kinevezendõ fõiskolai tanár feladata: szociális készségfejlesztõ tréning, személyiségfejlesztõ tréning, üzleti kommu-
nikáció, munkaügyi kapcsolatok tantárgyak oktatása. Az oktatott szakterület anyagának folyamatos tartalmi és módszer-
tani korszerûsítése, tananyagkészítés. Önálló tudományos munka, a tanszék beosztott oktatói tudományos munkájának
segítése, hazai és nemzetközi kapcsolatok ápolása.

Turizmus és Területfejlesztési Tanszékére

fõiskolai tanári álláshelyre

A kinevezendõ fõiskolai tanár feladata: turisztikai erõforrások, turizmus földrajza, ökoturizmus, aktív turizmus-sporttu-
rizmus tantárgyak oktatása. Környezettudomány, területfejlesztés, turizmusfejlesztés területen kutatómunka végzése.
Oktatásszervezés, kutatásirányítás.

A pályázóval szemben támasztott további követelmények:

– földrajz vagy közgazdasági egyetemi végzettség,
– minimum 10 éves felsõoktatási tapasztalat,
– aktív hazai és külföldi publikációs tevékenység.

Elõnyt jelent:

– felsõfokú szakmai nyelvvizsga és/vagy szakfordítói oklevél.

AGRÁR ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR
Környezetgazdálkodási és Agronómiai Tanszékére

fõiskolai tanári álláshelyre

A kinevezendõ fõiskolai tanár feladata: növénytermesztés, növényvédelem, környezetgazdálkodás címû tárgyak oktatása.

Elõnyt jelent:

– termelésben töltött legalább 10 éves gyakorlat.
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Vadgazdálkodási és Állattenyésztési Tanszékre
fõiskolai tanári álláshelyre

A kinevezendõ fõiskolai tanár feladata: zárttéri vadgazdálkodás, zárttéri nagyvadtenyésztés, vadállományok bemuta-
tása, élõhelyfejlesztés tárgyak oktatása.

Elõnyt jelent: közigazgatásban, valamint az oktatásban töltött legalább 15 éves gyakorlat.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a pályázó szakmai-tudományos tevékenységét tartalmazó részletes önéletrajzot (korábbi és jelenlegi munkahelyeinek
megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását),
– a szakirodalmi tevékenység és a tanácskozásokon megtartott elõadások jegyzékét,
– az iskolai végzettséget, tudományos fokozatot, nyelvvizsgákat, szakmai díjakat igazoló okleveleket és bizonyítványo-
kat,
– hazai és külföldi referenciák másolatait,
– magyar és idegen nyelvû nyilvános bemutatkozó elõadás témáját és témavázlatát,
– az egyetemi tanár, illetve más habilitált pályázó esetében a habilitációt tanúsító oklevelet,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
A pályázatokat az Oktatási Közlönyben való közzétételtõl számított 30 napon belül kell a Károly Róbert Fõiskola Fõtit-
kári Hivatalába 5 példányban benyújtani. Az elbírálás határideje a pályázat benyújtásától számított 60. nap.
A pályázatokkal kapcsolatban részletes felvilágosítást a Fõtitkári Hivatal munkatársai adnak. Cím: 3200 Gyöngyös,
Mátrai út 36., telefon: (37) 518-306.

Dr. Magda Sándor s. k.,
rektor

Pályázati felhívás könyvtár, mûvelõdési és sportközpont igazgatói álláshelyének betöltésére

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

1 2 3 4

Bábolna Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2943 Bábolna,
Jókai M. u. 12.

Bábolna Városi Könyv-
tár, Mûvelõdési- és
Sportközpont
2943 Bábolna,
Béke u. 1.
Igazgató

Fõiskolai, egyetemi
közmûvelõdési v., leg-
alább öt éves szgy.

ÁEI: 2007. jan. 1.
A megbízás 2011. dec. 31-ig
szól.
Pbhi: a megjelenéstõl számított
31 napon belül.
Pehi: a képviselõ-testület a be-
nyújtási határidõt követõen 30
napon belül bírálja el.
Pc., f: Bábolna város polgármes-
tere
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Pályázati felhívás pedagógus álláshelyek betöltésére

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

1 2 3 4

Gungl József Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény
2072 Zsámbék,
Honvéd u. 4.

Gitártanár félállásban Zenemûvészeti
felsõfokú v.

ÁEI: 2007. azonnal.
Három hónap próbaidõ.
Pc: Küszter Andrea iskolaigaz-
gató.
f: tel.: (23) 340-019

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

Kollégiumi nevelõtanár Pedagógiai v. ÁEI: 2007. január 2.

3092 OKTATÁSI KÖZLÖNY 29. szám



A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette

Bócz Endre

Büntetõeljárási jogunk kalandjai
Sikerek, zátonyok és vargabetûk

címû könyvét.

Az olvasó olyan tudományos munkát tart a kezében, amelynek legfõbb tárgya a büntetõeljárási jog, a büntetõeljárás és
kisebb mértékben a kriminalisztika. Így jelenik meg a büntetõeljárási jog tudományának és kodifikációjának története is.
Bócz Endre több síkon elemzi a büntetõeljárás tárgyköreit. Az egyik a kodifikáció- és tudománytörténeti aspektus. Ezen
belül ismerteti az 1808. évi francia kódexek Európára kiterjedõ hatásait, ideértve az 1896. évi magyar Bûnvádi Perrend-
tartást is. A munka külön érdekessége és értéke a nálunk úgyszólván ismeretlen cári orosz kodifikálás történetének, az
1864. évi kódexnek és elõzményeinek bemutatása.
A mû másik kiterjedt tárgykörét a nyomozás adja. A szerzõ rámutat itt olyan jelenségekre, amelyeknek ritkán jártunk
utána a jogi elemzés során. Ilyenek pl. a nyomozásról mint a büntetõeljárás önálló szakaszáról vallott nézetek, illetõleg
az azt kifejezõ intézmények.
A szerzõ az ügyész, a közvádló szerepkörébe szõve foglalkozik a bizonyítás kérdéseivel. Itt elsõsorban a fogalmak
– mint a „bizonyítás”, „történés”, „tény”, „felderítés” – tisztázására törekszik. Nem mulasztja el szóvá tenni a bûnügyi
technika jelentõségét, a bizonyításban vitt fejlesztõ szerepét és a kriminalisztikai képzés hiányosságait. Figyelmet szen-
tel a nyomozásbeli tényfeltárás (bizonyítás) terjedelmének. Felhívja a figyelmet a nyomozási, vizsgálati szakaszban
fenyegetõ egyoldalúság veszélyeire, fõként arra, hogy az ezt követõ döntés befolyásolására alkalmas.
Az olvasó természetesen maga dönti el, mit tart a bemutatott mûbõl a legtanulságosabbnak.

A kötet 224 oldal terjedelmû, ára 3990 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6. Tel./fax:
318-8411), valamint 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 ügyfél-
szolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Bócz Endre

Büntetõeljárási jogunk kalandjai
Sikerek, zátonyok és vargabetûk

címû, 224 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 3990 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

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

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

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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FELHÍVÁS

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó 2005 december közepén jelentette meg

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

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

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

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

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

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi
B. u. 6. Tel./fax: 318-8411), valamint 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: kozlony-
centrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük Ha Isten nem volna Egyház és állam másfél évtizede a Magyar Köztársaság-
ban címû kiadványt (ára: 3780 Ft áfával) ..................... példányban, és kérjük juttassák el az alábbi
címre:

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

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

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

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

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

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

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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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.
06.3593 – 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 Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) lehetséges. (Levélcím:
Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668, 321-5275).

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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