
KÖZLEMÉNYEK

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület jogerõs
határozatai

HATÁROZAT

A PROFEX Nyelvvizsgaközpont (7624 Pécs, Szigeti
út 12.) akkreditált vizsgaközpont által bejelentett vizsga-
hely létesítése iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelv-
vizsgát Akkreditáló Testület 2006. augusztus 28-i ülésén a
következõ döntést hozta: A kérelmezõ bejelentett vizsga-
hely létesítése iránti kérelmét az OKÉV Nyelvvizsgáztatá-
si Akkreditációs Központ a következõk szerint

engedélyezi

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

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyama-
tosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az
Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon
belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva a
miniszternél lehet fellebbezni.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
Ez a határozat csak az AK-II/2/2000 számú határozattal

együtt érvényes.

INDOKLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2006. 07. 31-én
átvett hiánytalan kérelem alapján 2006. 08. 28-án megálla-
pította, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely – tár-
gyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a jogszabá-
lyokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltéte-
leknek.
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A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást iga-
zoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a
nyelvvizsga-bizonyítványokról szóló többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében, az állami-
lag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszeré-
rõl és annak felülvizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról,
valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.)
OM rendelet 7. § (1) bekezdésében, a 12. § (1) bekezdésé-
ben és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az
irányadók.

Az OKÉV Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ
illetékessége a 71/1998. Korm. rendelet 4. §-ának (3) be-
kezdésén alapul.

A fellebbezés lehetõségérõl a többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése rendelkezik.

Fazekas Márta s. k.,
OKÉV

Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ
igazgató

Ügyszám: AK-II/20/2006

* * *

A BME Nyelvvizsgaközpont (1111 Budapest, Egry J.
u. 1.) akkreditált vizsgaközpont által bejelentett vizsga-
hely létesítése iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelv-
vizsgát Akkreditáló Testület 2006. augusztus 28-i ülésén a
következõ döntést hozta: A kérelmezõ bejelentett vizsga-
hely létesítése iránti kérelmét az OKÉV Nyelvvizsgáztatá-
si Akkreditációs Központ a következõk szerint

engedélyezi

Név: Human Rent Magyarország Kft.
Cím: 1139 Budapest, Váci út 99.

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyama-
tosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az
Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon
belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva a
miniszternél lehet fellebbezni.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
Ez a határozat csak az AK-VII/1/2000 számú határozat-

tal együtt érvényes.

INDOKLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2006. 07. 03-án
átvett hiánytalan kérelem valamint a helyszíni szemle
alapján 2006. 08. 28-án megállapította, hogy a rendelkezõ
részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ bejelentett
vizsgahelye – tárgyi és infrastrukturális feltételei megfe-
lelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyv-
ben foglalt feltételeknek.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást iga-
zoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a
nyelvvizsga-bizonyítványokról szóló többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében, az állami-
lag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszeré-
rõl és annak felülvizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról,
valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.)
OM rendelet 7. § (1) bekezdésében, a 12. § (1) bekezdésé-
ben és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az
irányadók.

Az OKÉV Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ
illetékessége a 71/1998. Korm. rendelet 4. §-ának (3) be-
kezdésén alapul.

A fellebbezés lehetõségérõl a többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése rendelkezik.

Fazekas Márta s. k.,
OKÉV

Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ
igazgató

Ügyszám: AK-VII/29/2006

* * *

A Gábor Dénes Fõiskola LEXINFO Informatikai
Nyelvvizsga-központ (1037 Budapest, Bécsi út 324.) akk-
reditált vizsgaközpont által akkreditált vizsgahely létesí-
tése iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát
Akkreditáló Testület 2006. augusztus 28-i ülésén a követ-
kezõ döntést hozta: A kérelmezõ akkreditált vizsgahely lé-
tesítése iránti kérelmét az OKÉV Nyelvvizsgáztatási Akk-
reditációs Központ a következõk szerint

engedélyezi

Név: SE Nyelvi Kommunikációs Központ
Cím: 1094 Budapest, Ferenc tér 15.
Nyelvvizsgarendszer: LEXINFO
Nyelvek: angol, kétnyelvû, német, kétnyelvû
Fajta: informatikai szaknyelvi

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyama-
tosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az
Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon
belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva a
miniszternél lehet fellebbezni.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
Ez a határozat csak az AK-XVIII/2/2004 számú határo-

zattal együtt érvényes.

INDOKLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2006. 08. 28-án
átvett átvett hiánytalan kérelem alapján 2006. 08. 28-án
megállapította, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsga-
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hely – mint a kérelem akkreditált vizsgahelye – tárgyi és
infrastrukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban
és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást iga-
zoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a
nyelvvizsga-bizonyítványokról szóló többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében, az állami-
lag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszeré-
rõl és annak felülvizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról,
valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.)
OM rendelet 7. § (1) bekezdésében, a 12. § (2) bekezdésé-
ben és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az
irányadók.

Az OKÉV Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ
illetékessége a 71/1998. Korm. rendelet 4. §-ának (3) be-
kezdésén alapul.

A fellebbezés lehetõségérõl a többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése rendelkezik.

Fazekas Márta s. k.,
OKÉV

Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ
igazgató

Ügyszám: AK-XVIII/3/2006

* * *

A PANNON Nyelvvizsgaközpont (Veszprémi Egye-
tem Nyelvvizsga Iroda, 8200 Veszprém, Egyetem, u. 1.)
akkreditált vizsgaközpont által bejelentett vizsgahely lé-
tesítése iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát
Akkreditáló Testület 2006. augusztus 28-i ülésén a követ-
kezõ döntést hozta: A kérelmezõ bejelentett vizsgahely lé-
tesítése iránti kérelmét az OKÉV Nyelvvizsgáztatási Akk-
reditációs Központ a következõk szerint

engedélyezi

Név: Glen Nevis Nyelviskola
Cím: 1027 Budapest, Margit krt. 56., III. emelet 6.

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyama-
tosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az
Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon
belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva a
miniszternél lehet fellebbezni.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
Ez a határozat csak az AK-XIX/1/2002 számú határo-

zattal együtt érvényes.

INDOKLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2006. 08. 22-én
átvett hiánytalan kérelem valamint a helyszíni szemle
alapján 2006. 08. 28-án megállapította, hogy a rendelkezõ
részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ bejelentett
vizsgahelye – tárgyi és infrastrukturális feltételei megfe-

lelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyv-
ben foglalt feltételeknek.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást iga-
zoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a
nyelvvizsga-bizonyítványokról szóló többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében, az állami-
lag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszeré-
rõl és annak felülvizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról,
valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.)
OM rendelet 7. § (1) bekezdésében, a 12. § (1) bekezdésé-
ben és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az
irányadók.

Az OKÉV Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ
illetékessége a 71/1998. Korm. rendelet 4. §-ának (3) be-
kezdésén alapul.

A fellebbezés lehetõségérõl a többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése rendelkezik.

Fazekas Márta s. k.,
OKÉV

Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ
igazgató

Ügyszám: AK-XIX/24/2006

* * *

A Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat (1088 Bu-
dapest, Bródy Sándor u. 16.) mint a Weiterbildungs-Test-
systeme GmbH (D–60386 Frankfurt am Main, Wächters-
bacher Str. 83.) magyarországi képviselõje, akkreditált
vizsgaközpont által bejelentett vizsgahely létesítése iránt
benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló
Testület 2006. szeptember 4-i ülésén a következõ döntést
hozta: A kérelmezõ bejelentett vizsgahely létesítése iránti
kérelmét az OKÉV Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs
Központ a következõk szerint

engedélyezi

Név: Der Die Das Nyelviskola
Cím: 5100 Jászberény, Vízöntõ u. 1.

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyama-
tosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az
Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon
belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva a
miniszternél lehet fellebbezni.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
Ez a határozat csak az AK-V/1/2000 számú határozattal

együtt érvényes.

INDOKLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2006. 07. 31-én
átvett hiánytalan kérelem valamint a helyszíni szemle
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alapján 2006. 09. 04-én megállapította, hogy a rendelkezõ
részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ bejelentett
vizsgahelye – tárgyi és infrastrukturális feltételei megfe-
lelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyv-
ben foglalt feltételeknek.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást iga-
zoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a
nyelvvizsga-bizonyítványokról szóló többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében, az állami-
lag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszeré-
rõl és annak felülvizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról,
valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.)
OM rendelet 7. § (1) bekezdésében, a 12. § (1) bekezdésé-
ben és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az
irányadók.

Az OKÉV Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ
illetékessége a 71/1998. Korm. rendelet 4. §-ának (3) be-
kezdésén alapul.

A fellebbezés lehetõségérõl a többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése rendelkezik.

Fazekas Márta s. k.,
OKÉV

Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ
igazgató

Ügyszám: AK-V/63/2006

* * *

A KIT Szakmai Nyelvoktatási és Vizsgaközpont
(1077 Budapest, Rózsa u. 4–6.) akkreditált vizsgaközpont
által bejelentett vizsgahely létesítése iránt benyújtott ké-
relem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület
2006. szeptember 4-i ülésén a következõ döntést hozta: A
kérelmezõ bejelentett vizsgahely létesítése iránti kérelmét
az OKÉV Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ a
következõk szerint

engedélyezi

Név: Károly Róbert Fõiskola
Cím: 3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyama-
tosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az
Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon
belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva a
miniszternél lehet fellebbezni.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
Ez a határozat csak az AK-XVII/1/2002 számú határo-

zattal együtt érvényes.

INDOKLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2006. 07. 10-én
átvett hiánytalan kérelem alapján 2006. 09. 04-én megálla-

pította, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely – mint
a kérelmezõ bejelentett vizsgahelye – tárgyi és infrastruk-
turális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az
Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást iga-
zoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a
nyelvvizsga-bizonyítványokról szóló többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében, az állami-
lag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszeré-
rõl és annak felülvizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról,
valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.)
OM rendelet 7. § (1) bekezdésében, a 12. § (1) bekezdésé-
ben és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az
irányadók.

Az OKÉV Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ
illetékessége a 71/1998. Korm. rendelet 4. §-ának (3) be-
kezdésén alapul.

A fellebbezés lehetõségérõl a többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése rendelkezik.

Fazekas Márta s. k.,
OKÉV

Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ
igazgató

Ügyszám: AK-XVII/14/2006

* * *

A PANNON Nyelvvizsgaközpont (Veszprémi Egye-
tem Nyelvvizsga Iroda, 8200 Veszprém, Egyetem u. 1.)
akkreditált vizsgaközpont által bejelentett vizsgahely lé-
tesítése iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát
Akkreditáló Testület 2006. szeptember 4-i ülésén a követ-
kezõ döntést hozta: A kérelmezõ bejelentett vizsgahely lé-
tesítése iránti kérelmét az OKÉV Nyelvvizsgáztatási Akk-
reditációs Központ a következõk szerint

engedélyezi

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

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyama-
tosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az
Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon
belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva a
miniszternél lehet fellebbezni.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
Ez a határozat csak az AK-XIX/1/2002 számú határo-

zattal együtt érvényes.

INDOKLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2006. 09. 04-én
átvett hiánytalan kérelem alapján 2006. 09. 04-én megálla-
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pította, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely – mint
a kérelmezõ bejelentett vizsgahelye – tárgyi és infrastruk-
turális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az
Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazo-
ló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelv-
vizsga-bizonyítványokról szóló többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében, az államilag
elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és
annak felülvizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, vala-
mint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM
rendelet 7. § (1) bekezdésében, a 12. § (1) bekezdésében és
az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.

Az OKÉV Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ
illetékessége a 71/1998. Korm. rendelet 4. §-ának (3) be-
kezdésén alapul.

A fellebbezés lehetõségérõl a többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése rendelkezik.

Fazekas Márta s. k.,
OKÉV

Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ
igazgató

Ügyszám: AK-XIX/25/2006

* * *

A GB Resources Oktatási és Tanácsadó Kft. (1028
Budapest, Fuvola u. 5/A), mint a London Chamber of
Commerce and Industry Examinations Board, Education
Development International Plc (LCCI International Quali-
fications Siskin Parkway East, Middlemarch Business
Park, Ceventry CV3 4ST) magyarországi képviselõje,
akkreditált vizsgaközpont által bejelentett vizsgahely lé-
tesítése iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát
Akkreditáló Testület 2006. szeptember 11-i ülésén a kö-
vetkezõ döntést hozta: A kérelmezõ bejelentett vizsgahely
létesítése iránti kérelmét az OKÉV Nyelvvizsgáztatási
Akkreditációs Központ a következõk szerint

engedélyezi

Név: Budai Középiskola
Cím: 1126 Budapest, Márvány u. 32.

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyama-
tosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az
Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon
belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva a
miniszternél lehet fellebbezni.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
Ez a határozat csak az AK-XXV/1/2004 számú határo-

zattal együtt érvényes.

INDOKLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2006. 08. 17-én
átvett hiánytalan kérelem valamint a helyszíni szemle

alapján 2006. 09. 11-én megállapította, hogy a rendelkezõ
részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ bejelentett
vizsgahelye – tárgyi és infrastrukturális feltételei megfe-
lelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyv-
ben foglalt feltételeknek.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazo-
ló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelv-
vizsga-bizonyítványokról szóló többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében, az államilag
elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és
annak felülvizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, vala-
mint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM
rendelet 7. § (1) bekezdésében, a 12. § (1) bekezdésében és
az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.

Az OKÉV Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ
illetékessége a 71/1998. Korm. rendelet 4. §-ának (3) be-
kezdésén alapul.

A fellebbezés lehetõségérõl a többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése rendelkezik.

Fazekas Márta s. k.,
OKÉV

Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ
igazgató

Ügyszám: AK-XXV/9/2006

A XI. Országos Arany János Vers- és Prózamondó
Verseny meghirdetése

A vasvári Kardos László Általános Iskola magyar nyelvi
szakmai munkaközössége országos vers- és prózamondó
versenyt hirdet az alábbi témakörökben és kategóriákban:

I. témakör 13–15 éveseknek: Arany János és Ady
Endre költeményei

II. témakör 10–12 éveseknek: XX. századi és jelenkori
magyar írók, költõk e korosztálynak szóló mûvei vagy
azok részletei

A választott mû idõtartama mindkét témakörben maxi-
mum 5 perc.

A verseny idõpontja: 2007. március 2. (péntek).
Helyszín: Kardos László Általános Iskola Vasvár.
A versenyre bármilyen iskolatípusból lehet jelentkezni,

témakörönként 2-2 fõvel.
Jelentkezési határidõ: 2007. január 19.
A jelentkezéssel egy idõben kérjük a választott mû író-

ját és címét is feltüntetni.
Az eddigi versenyeken részt vett intézmények és új ér-

deklõdõk jelentkezését várjuk.
Jelentkezés és további információ a következõ címen:

Kardos László Általános Iskola, Bognár Éva munkaközös-
ség-vezetõ 9800 Vasvár, József Attila u. 23–25. Telefon:
(94) 573-100. Fax: (94) 573-101

e-mail: iskola@kardos-vasvar.sulinet.hu

Horváthné Tóth Mária s. k.,
igazgató h.
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Felhívás
a felsõoktatási intézmények 2007. évi

Szép Magyar Beszéd Versenyére

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium, a Kazinczy-díj
Alapítvány – Péchy Blanka Emlékére Alapítvány kuratóri-
uma, az ELTE Fonetikai Tanszéke és a Vitéz János Római
Katolikus Tanítóképzõ Fõiskola Magyar Nyelvi, Irodalmi
és Kommunikáció Tanszéke meghirdeti a 2006/2007. tan-
évre a felsõoktatási intézmények Kazinczyról elnevezett
Szép magyar beszéd versenyét, amelynek célja az anya-
nyelvi nevelés és a beszédkultúra fejlesztése.

A szövegmondó verseny megrendezésével arra kíván-
juk ösztönözni a résztvevõket, hogy növekedjék a magyar-
nyelv-használat kiejtési szabályait figyelembe vevõ, kife-
jezõ beszéd iránti igényesség.

Péchy Blanka mûvésznõ, a Kazinczy-díj alapítója, a vi-
lági és egyházi felsõfokú intézményekre is kiterjesztette
alapítványát. Az országos döntõn hazai és határainkon túli
pedagógusképzõ felsõoktatási intézmények azon hallgatói
vehetnek részt, akik a helyi versenyen a legjobbaknak bi-
zonyultak.

A versenyfeladat: egy szabadon választott és egy köte-
lezõ szöveg értõ-értetõ (de nem színészi) élõszóbeli bemu-
tatása, elsõsorban a 20–21. századi, esetleg a 19. századi
magyar publicisztika, esszéirodalom vagy a kevéssé pár-
beszédes széppróza termékeibõl. A szöveg ne haladja meg
a három (3) percet, ne fordítás, hanem eredeti magyar írás-
mû szövegegésznek is tekinthetõ egyik/valamelyik rész-
lete legyen.

A teljesítmény értékelésének fõbb szempontjai: a) jó
szövegértés és szöveghûség, b) a szövegtartalom, az írói
szándék és szövegszerkezet hiteles közlése, c) a beszéd-
helyzetnek, a szövegkörnyezetnek megfelelõ tolmács,
d) jó beszédlégzés, a beszédhangok és hangkapcsolatok
helyes ejtése, megfelelõ hangsúlyozás, dallamformálás,
szünettartás, a beszédtempó, a hangerõ illõ alkalmazása; a
nonverbális eszközök szövegnek megfelelõ, mértéktartó
használata. Kérjük az illetékes tanszékeket, illetõleg a be-
szédmûvelés oktatóit, hogy különös gondot fordítsanak
ezekre a szempontokra a versenyzõk felkészítésekor és a
helyi versenyek megrendezésekor.

Az országos döntõt 2007. április 2–3-án az esztergomi
Vitéz János Római Katolikus Tanítóképzõ Fõiskolán ren-
dezzük meg. Ezt az alkalmat ismét a szakmai továbbkép-
zés, a tapasztalatcsere fórumává is kívánjuk tenni, ezért
oktatók és szakemberek részvételére is számítunk.

A rendezvény szervezése érdekében kérjük a felsõokta-
tási pedagógiai intézményeket, hogy 2007. február 10-ig
(az erre szolgáló mellékelt lapon) szíveskedjenek megkül-
deni a kiválasztott versenyzõ(k) és a részt vevõ tanár(ok)
nevét, valamint az étkezési és szállásigényeket.

Cím: Vitéz János Római Katolikus Tanítóképzõ Fõisko-
la, 2500 Esztergom, Majer István u. 1–3.

A hallgatók és az oktatók kollégiumi szállásáról – az
elõzetes jelentkezés alapján – a rendezõ intézmény, a hall-
gatók elhelyezésének költségeirõl pedig a szervezõbizott-
ság gondoskodik. Az utazási költség, valamint a tanárok
szállás- és étkezési díja a küldõ intézményt terheli.

A rendezõ intézmény a verseny részletes programját a
jelentkezõnek közvetlenül küldi meg, s tájékoztatja a kísé-
rõ tanárokat a befizetendõ összegrõl, a befizetés módjáról,
ezért kérjük a jelentkezési lap pontos kitöltését. Kérjük,
hogy a versenyzõ választott szövegét – a forrás pontos
megjelölésével – 10 példányban hozza magával, s jelent-
kezésekor adja le a szervezõirodában.

A versenyzõk teljesítményét szakmailag kompetens
zsûri bírálja el. Az országos döntõ legjobb versenyzõi
(a létszámtól és a verseny színvonalától függõen 10–15)
Kazinczy-érmet és pénzjutalmat kapnak. Sor kerül külön-
díjak és könyvjutalmak odaítélésére is.

Az országos döntõ programját szakmai és kulturális ren-
dezvények egészítik ki.

Oktatási és Kulturális Minisztérium Kazinczy-díj Alapít-
vány – Péchy Blanka Emlékére Alapítvány kuratóriuma

VJRKTF Magyar Nyelvi, Irodalmi és Kommunikáció
Tanszék

ELTE BTK Fonetikai Tanszék

Dr. Rádli Katalin s. k.,
fõosztályvezetõ-helyettes

Ügyiratszám: OKM-6737-1/2006
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Tájékoztató
az 1/2006. (II. 17.) OM rendeletben szereplõ szakképesítések központi programjainak kiadásáról

A szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek
kiadásáról szóló 2/2006. (VIII. 8.) SZMM rendeletben meghatározott szakképesítések központi programjainak kiadásá-
ról a Magyar Közlöny 2006/106. számában megjelent az SZMM közleménye. A Közlemény szerint az alábbi szakképe-
sítések központi programjai a 2006/2007. tanévtõl bevezethetõk, alkalmazásuk a 2007/2008. tanévtõl kötelezõ.

31 341 01 0000 00 00 Bolti eladó
Jóváhagyási szám: 3738-1/2006. VIII. 16.

31 582 09 0000 00 00 Épületgépészeti csõhálózat- és berendezés-szerelõ
Jóváhagyási szám: 3738-2/2006. VIII. 16.

54 521 01 0000 00 00 Gépgyártás-technológiai technikus
Jóváhagyási szám: 3738-3/2006. VIII. 16.

31 521 09 0000 00 00 Gépi forgácsoló
Jóváhagyási szám: 3738-4/2006. VIII. 16.

31 521 10 0000 00 00 Géplakatos
Jóváhagyási szám: 3738-5/2006. VIII. 16.

52 341 04 0000 00 00 Kereskedelmi ügyintézõ
Jóváhagyási szám: 3738-6/2006. VIII. 16.

52 341 05 0000 00 00 Kereskedõ
Jóváhagyási szám: 3738-7/2006. VIII. 16.

54 341 01 0000 00 00 Külkereskedelmi üzletkötõ
Jóváhagyási szám: 3738-8/2006. VIII. 16.

52 345 03 0000 00 00 Logisztikai ügyintézõ
Jóváhagyási szám: 3738-9/2006. VIII. 16.

52 342 01 0000 00 00 Marketing- és reklámügyintézõ
Jóváhagyási szám: 3738-10/2006. VIII. 16.

51 341 03 0000 00 00 Mûszakicikk-kereskedõ
Jóváhagyási szám: 3738-11/2006. VIII. 16.

31 521 25 0000 00 00 Szerkezetlakatos
Jóváhagyási szám: 3738-12/2006. VIII. 16.

33 521 01 0000 00 00 Szerszámkészítõ
Jóváhagyási szám: 3738-13/2006. VIII. 16.

Dr. Szüdi János s. k.,
OKTI közoktatási szakállamtitkár

Ügyiratszám: OKM-2962-3/2006.
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A Berzsenyi Dániel Fõiskola
Alapító Okirata

A Berzsenyi Dániel Fõiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-
vény 88. §-a, valamint a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. §-ának (1) bekez-
dése és a 115. § (2) b) pontja alapján az alábbi alapító okiratot adom ki.
Az intézmény jogelõdje a tanító- és óvónõképzésrõl szóló 1958. évi 26. sz. tvr. alapján 1959-tõl mûködõ felsõfokú
Szombathelyi Tanítóképzõ Intézet, amelynek a Szombathelyen tanárképzõ fõiskola létesítésérõl szóló 1974. évi 14. sz.
tvr. alapján végrehajtott átszervezésével létesült a Szombathelyi Tanárképzõ Fõiskola. Az intézmény 1983-tól viseli
Berzsenyi Dániel nevét; jelenlegi nevét a felsõoktatási intézményhálózat átalakításáról, továbbá a felsõoktatásról szóló
1993. évi LXXX. törvény módosításáról szóló 1999. évi LII. törvény állapította meg, 2000. január 1-jei hatállyal. A fel-
sõoktatási intézmények karainak felsorolásáról szóló 209/1999. (XII. 26.) Korm. rendeletet módosító 315/2001.
(XII. 18.) Korm. rendelet alapján karokra tagozódó intézményként mûködik.

1. Az intézmény hivatalos neve: Berzsenyi Dániel Fõiskola.
Rövidített megnevezése: BDF.
Angol nyelvû megnevezése: Berzsenyi Daniel College.

2. Az intézmény alapítója: a Magyar Köztársaság Országgyûlése.

3. Az intézmény fenntartójának, alapító jogok gyakorlójának (felügyeleti szervének):
3.1. megnevezése: Oktatási és Kulturális Minisztérium
3.2. címe: 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

4. Az intézmény mûködési helye
4.1. székhelye: 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.
4.2. telephely: nincs az intézménynek.

4.3. Az intézmény székhelyen kívüli képzésének székhelyei:
– Budapest, Gizella u. 42–44. (kifutó fõiskolai szintû képzés),
– Budapest, Erzsébet krt. 7.,
– Gyõr, Kodolányi Z. u. 20–24.,
– Kaposvár, Guba Sándor u. 40. (kifutó fõiskolai szintû képzés).

4.4. Az intézmény által alapított és fenntartott közoktatási intézmény
neve: Berzsenyi Dániel Fõiskola Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
címe: 9700 Szombathely, Bolyai János u. 11.,
neve: Pedagógiai Szolgáltató Központ
címe: 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.

5. Az intézmény gazdálkodási jogköre: önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkezõ központi költségvetési szerv.

6. Az intézmény szakágazati besorolása és az alapvetõ szakfeladat száma
szakág: 803000
jellemzõ szakfeladat: 803218

7. Az intézményhez részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv nem tartozik.

8. Az intézmény tevékenységi körei
8.1. Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:

– A 8.1.1. pontban meghatározott képzési területen és képzési szinten alapképzést, továbbá szakirányú továbbképzést
folytathat, s e képzésben oklevelet ad ki.

– Az oktatási miniszternek az 1993. évi LXXX. törvény alapján kiadott szakindítási engedélye alapján kifutó rend-
szerben egyetemi és fõiskolai szintû képzést folytat.
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– A 8.1.2. pontban meghatározott szakmacsoportban felsõfokú szakképzést folytathat és e képzésben bizonyítványt
ad ki.

– Az Ftv. a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvényben, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben és a
felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvényben foglaltak szerint részt vesz a közoktatási, továbbá a felsõoktatásnak
nem minõsülõ szakképzési és az ágazati törvényekben meghatározott egyéb képzési feladatok megvalósításában.

– A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudományterületeken, illetve mûvészeti ágban, alap-, alkalmazott és
kísérleti kutatásokat és fejlesztéseket, tudományszervezést, technológiai innovációt, valamint az oktatást támogató
egyéb kutatásokat végez.

– Közoktatási intézmény alapítójaként és fenntartójaként közoktatási feladatokat lát el, pedagógusképzést folytató in-
tézményként gyakorló közoktatási intézmény fenntartója.

– A nemzeti és az egyetemes kultúra és a mûvészetek közvetítésével, mûvelésével és fejlesztésével, az anyanyelvi és
az idegen nyelvi ismeretek fejlesztésével hozzájárul a hallgatóknak az értelmiségi létre történõ felkészítéséhez.

– Az oktatás és a kutatás színvonalas ellátásához szükséges nemzetközi kapcsolatait fejleszti és ápolja.
– Tankönyv- és jegyzetkiadást, taneszköz-fejlesztést végez.
– Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére saját szervezetében tankönyv- és jegyzetellátást, könyvtári és

laboratóriumi szolgáltatást, kollégiumi elhelyezést, kulturális és sportolási lehetõséget nyújt, továbbá olyan szolgál-
tatásokat, amelyek a hallgatók beilleszkedését, egészséges életvitelét és egészségügyi ellátását szolgálják.

– Diákotthoni szolgáltatást nyújt.
– Az alkalmazásában lévõ közalkalmazottak ellátásával kapcsolatos feladatokat végez a vonatkozó jogszabályok sze-

rint.
– Az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és folyamatos fejlesztésével kapcsolatban saját szervezetben lát el

feladatokat.
– Feladatai teljesítése érdekében gazdasági, továbbá belsõ ellenõrzési feladatot ellátó funkcionális szervezeti egysé-

get, valamint igazgatási, szervezési, mûszaki szolgáltató és más, a mûködést biztosító funkcionális szervezeti egy-
ségeket mûködtet.

A felsorolt feladatokat az intézmény alaptevékenységként látja el, amelynek alapvetõ anyagi feltételeit a fenntartó által
biztosított és az államháztartás alrendszereibõl származó támogatások, átvett pénzeszközök biztosítják, valamint az ál-
lamháztartáson kívüli forrásból származó bevételek, illetve a számára felajánlott vagyon.

Az intézmény tevékenységeinek tevékenységi körök szerinti (TEÁOR) részletes felsorolása:

alaptevékenységek:
80.30 felsõoktatás,
80.42 máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás,
92.31 mûvészeti kiegészítõ tevékenység,
80.10 alapfokú oktatás,
80.21 általános középfokú oktatás,
72.30 adatfeldolgozás,
72.40 adatbázis-tevékenység, on-line kiadás,
73.10 mûszaki kutatás, fejlesztés,
73.20 humán kutatás, fejlesztés,
92.51 könyvtári, levéltári tevékenység,
92.61 sportlétesítmény mûködtetése,
85.32 szociális ellátás elhelyezés nélkül.

8.1.1. Képzési terület és képzési szint, amelyeken az intézmény képzést folytat, illetve folytathat
képzési terület:

– bölcsészettudományi,
– gazdaságtudományok,
– mûszaki,
– mûvészetközvetítés,
– pedagógusképzés,
– sporttudományi,
– társadalomtudományi,
– természettudomány;
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alapképzés:
székhelyen, telephelyen: bölcsészettudományi, gazdaságtudományok, mûszaki, mûvészetközvetítés, pedagóguskép-
zés, sporttudományi, társadalomtudományi, természettudomány.

8.1.2. Felsõfokú szakképzés szakmacsoportja, amelyben az intézmény szakképzést folytat, illetve folytathat
székhelyen, telephelyen:

– informatika,
– kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció,
– közgazdaság,
– mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció,
– oktatás,
– vendéglátás-idegenforgalom.

székhelyen kívül:
– mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció (Budapest, Erzsébet krt. 7., Gyõr, Kodolányi Z. u. 20–24.)

8.2. Az intézmény az alaptevékenységén belül jogosult olyan kiegészítõ tevékenység végzésére, amelyet az alapte-
vékenysége feltételeként rendelkezésre álló, s e célra csak részben lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott
kihasználásával, nem nyereségszerzés céljából végez. Az e tevékenység keretében végzett szolgáltatás, termékelõ-
állítás értékesítésébõl származó bevételnek fedeznie kell a tevékenységet terhelõ összes kiadást – beleértve az üze-
meltetési, fenntartási kiadások tevékenységre jutó arányos hányadát is – a bevétel fel nem használható részének
figyelembevétele mellett.

Ilyen tevékenységek elsõsorban:
– a hallgatók számára olyan képzés, illetve szolgáltatás nyújtása, amely közvetlenül nem kapcsolódik a képzési és ki-

meneti követelményekben, a szakmai és vizsgakövetelményekben és a tantervekben, illetve szakképzési progra-
mokban foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez;

– felvételi elõkészítõ és egyéb tanfolyamok tartása;
– továbbképzés;
– felnõttképzési tevékenység;
– az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ, szakképesítést nyújtó iskolarendszeren kívüli szakképzés folytatása;
– a képzéshez kapcsolódó tudományterületeken, mûvészeti ágban, kultúramûvelés és fejlesztés, mûvészeti, szakta-

nácsadói és egyéb tevékenység;
– szakmai szolgáltatási tevékenység (szaktanácsadók közvetítése, pedagógiai tájékoztatás, tanulói tájékoztatás, ta-

nácsadás, felvételi tájékoztatás, tehetségfejlesztési tanácsadás, versenyszervezés, mérési és értékelési tanácsadás);
– szakszolgálati tevékenység (nevelési tanácsadás, továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás, gyógytestnevelés,

konduktív pedagógiai szolgáltatás);
– az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak hasznosítása (oktatási célú és egyéb helyiségek és szálláshelyek

bérbeadása);
– nyelvvizsgáztatási tevékenység.

Az intézmény tevékenységeinek tevékenységi körök szerinti (TEÁOR) részletes felsorolása:
kiegészítõ tevékenységek:

70.20 ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
73.10 mûszaki kutatás, fejlesztés,
80.42 máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás,
80.10 alapfokú oktatás,
80.21 általános középfokú oktatás,
55.23 egyéb szálláshely-szolgáltatás,
64.20 távközlés,
74.40 hirdetés,
92.13 mozgóképvetítés.

8.3. Az intézmény jogosult alaptevékenységén kívül vállalkozási tevékenységként – alapfeladatai ellátásának sé-
relme nélkül – külsõ megbízók, megrendelõk részére oktatási, kutatási, fejlesztõ, szaktanácsadó, szolgáltató s
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egyéb feladatok ellátására. Az e tevékenység keretében végzett szolgáltatás, termék-elõállítás értékesítésébõl
származó bevételnek fedeznie kell a tevékenységet terhelõ összes kiadást – beleértve az üzemeltetési, fenntartási
kiadások tevékenységre jutó arányos hányadát is – a bevétel fel nem használható részének figyelembevétele mel-
lett. A vállalkozási tevékenység bevétele nem haladhatja meg két egymást követõ évben az összbevétel
egyharmadát.
Az alap- és vállalkozási tevékenységek szétválasztásának elveit és a vállalkozási szerzõdéskötés rendjét az intézmény
belsõ szabályzata rögzíti.

8.3.1. Az intézmény vállalkozási tevékenységeinek tevékenységi körök (TEÁOR) szerinti részletes felsorolása: vállal-
kozási tevékenységet az intézmény nem folytat.

9. Az intézmény tagolásának elvei (az 1. számú mellékletnek megfelelõen):
9.1. Az intézményben oktatási, tudományos kutatási szervezeti egységként karok annak keretében intézetek, tanszékek
mûködnek.

Az intézmény karokra tagozódik. A karok egy vagy több szakmailag összetartozó, a 8.1.1. pont szerinti képzési területe-
ken, képzési szinteken folyó képzés feladatainak ellátását szervezik. Az intézmény karai:
– Bölcsészettudományi Kar,
– Természettudományi Kar,
– Testnevelési és Mûvészeti Kar.

9.2. Az intézményben kollégiumi, informatikai, sport, kulturális, könyvtári és egyéb feladatot ellátó szolgáltató szerve-
zeti egységek mûködnek.
9.3. Az intézmény mûködtetési feladatainak ellátásához gazdasági funkcionális szervezeti egységként gazdasági fõigaz-
gatóságot, belsõ ellenõrzési feladatot ellátó szervezeti egységként belsõ ellenõrzést, igazgatási szervezeti egységként
rektori hivatalt mûködtet.
Az intézmény szervezeti felépítését, tagolását az egyes oktatási, tudományos kutatási, szolgáltató és funkcionális szerve-
zeti egységeket és mûködésük rendjét részletesen a szervezeti és mûködési szabályzat határozza meg.

Az intézmény vezetését, a vezetõk megbízását, illetve felmentését, valamint hatásköröket az Ftv. és az intézmény szerve-
zeti és mûködési szabályzata határozza meg.

10. Az intézmény ingatlanállománya:
10.1. A Magyar Állam tulajdonában lévõ ingatlanok, melyek az intézmény vagyonkezelésében vannak a Kincstári
Vagyoni Igazgatósággal kötött, 370932-2002-0120 számú vagyonkezelési szerzõdéssel. (2. számú melléklet szerint.)
10.2. Az intézmény tulajdonában lévõ ingatlanok jegyzéke: nincs az intézménynek.
10.3. További, az intézmény használatában lévõ ingatlanok és a használat jogcíme: nincs az intézménynek.

11. Az intézmény hallgatói létszáma:
– az Ftv.-ben meghatározottak szerint felvehetõ maximális hallgatói létszám 7600 fõ, amely számított hallgatói létszám-
ként 4878 fõ.

12. Az intézményi hozzájárulással vagy közremûködéssel létrehozott, illetve mûködtetett társaságok, egyesületek,
alapítványok és egyéb szervezetek jegyzéke és alapító okiratai, illetve az alapítással összefüggõ más dokumentu-
mai a szervezeti és mûködési szabályzat mellékletét képezik.
13. Az alapító okirat a 15.237-3/2006. számú alapító okirat módosításával készült és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat szövegét tartalmazza.

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

Ügyiratszám: OKM-5059-2/2006.
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2. számú melléklet

A vagyonkezelésben lévõ ingatlanok jegyzéke

Sor-
szám

Cím

Hrsz.
Mûvelési ág,
megnevezés

Terület (m2)
Vagyonkezelési

hányad
Beépítetlen
terület m2

Felépítmé-
nyek

száma (db)

Beépített
terület m2

Védettség
jellege

Megjegyzés

Település utca, házszám

1. Szombathely Károlyi G. tér 4. 5555 Fõiskola épületei 25 526 1/1 5550 5 19 976

2. Kõszeg Királyvölgy 7258/2 Menedékház 5 855 1/1 5322 2 90

3. Szombathely Bolyai u. 11. 2808/8 Ált. Iskola és Gimn. 14 222 1/1 5390 1 8 832

4. Szombathely Ady E. u. 3. 5941/6 II. Kollégium 1 144 1/1 1 1 144

5. Szombathely Magyar L. u. 1. 6029 I. Kollégium 2 658 1/1 1 2 658

6. Szombathely Berzsenyi tér 2. 6272/1 Fõisk. épülete 1 528 1528/2667 1 1 528

7. Szombathelyí Géfin Gy. u. 28. 5531/9/A/1 Zenei tanszék 985 30/40 1 985

8. Szombathely Géfin Gy. u. 22. 5531/5/A/5 Rajz tanszék 136 75/1000 1 136

9. Szombathely Géfin Gy. u. 22. 5531/5/A/11 Rajz tanszék 186 103/1000 186

10. Szombathely Géfin Gy. u. 22. 5531/5/A/14 Rajz tanszék 90 50/1000 90

11. Szombathely Géfin Gy. u. 22. 5531/5/A/15 Rajz tanszék 196 108/1000 196

12. Szombathely Bolyai u. 11. 2808/7 Raktár 19 1/1 1 19
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Pályázati felhívás
felsõoktatási intézmények vezetõi álláshelyeinek betöltésére

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM
pályázatot hirdet
KERTÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Matematika és Informatika Tanszék
tanszékvezetõi megbízás elnyerésére

A megbízásra kerülõ tanszékvezetõ fõbb feladatai:
– a tanszék képviseletének ellátása,
– a tanszék igazgatásának és gazdálkodásának irányítása,
– a tanszéken folyó oktatási és kutatási tevékenység szervezése és irányítása,
– az oktatott tananyag folyamatos fejlesztése és korszerûsítésének szakmai felügyelete,
– a tanszék feladatkörébe tartozó tankönyv- és jegyzetírás,
– a tanszék belföldi és külföldi szakmai kapcsolatainak ápolása és bõvítése,
– mindazon munkáltatói, irányítási és koordinációs feladatok ellátása, amelyeket az egyetemi és a kari SzMSz hatásköré-
be utal.

A tanszékvezetõi megbízásra pályázókkal szemben támasztott követelmények:
– pályázhatnak azok a karon teljes munkaidõben, közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott, a kar szakterületén
mûködõ tudományos fokozattal rendelkezõ egyetemi tanárok és docensek, akik rendelkeznek
– legalább 10 éves felsõoktatási gyakorlattal,
– egy világnyelvbõl C típusú középfokú nyelvvizsgával, egy másik idegen nyelv elõadói és tárgyalói szintû ismeretével,
– továbbá többéves vezetõi/szervezõi gyakorlattal és az adott tanszékhez tartozó diszciplínák valamelyikében eredmé-
nyes hazai és nemzetközi elismertséggel.

A tanszékvezetõi megbízás legfeljebb 3 évre szól.
A pályázatra vonatkozó általános tudnivalók:
A pályázónak meg kell felelni a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben és a Budapesti Corvinus Egyetem
oktatói és vezetõi munkaköreinek betöltésével kapcsolatos pályázati és elõléptetési eljárások rendjében rögzített feltéte-
leknek.

A vezetõi munkakör betöltésére benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
– A pályázó részletes szakmai, tudományos tevékenységét tartalmazó életrajzát, amelyben eddigi oktató-, kutató-, tudo-
mányos, valamint vezetõi munkájára, elért eredményeire, szakmai díjaira is ki kell térnie,
– jelenlegi munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– hazai és nemzetközi szervezetekben végzett tevékenységének leírását, a nemzetközi tudományos életben való részvé-
telét, publikációs tevékenységének ismertetését, valamint – munkaprogramját, amelyben vázolja a megpályázott tisztség
betöltésével kapcsolatos jövõbeni vezetésre, fejlesztésre vonatkozó elképzeléseit, vezetõi munkáját, amely szervesen il-
leszkedik az egyetemi, illetve kari feladatokhoz.

A pályázathoz mellékelni kell:
– az egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-ismeretet tanúsító okiratok másolatát,
– személyi adatlapot és a tudományos tevékenység nyilvántartásához szükséges adatlapot,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabály és az egyetemi szabály-
zatok szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik,
– valamint nyilatkozat az egyetemen kívül fennálló munkaviszonyáról közalkalmazotti/köztisztviselõi jogviszonyairól,
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyairól, azok tartalmáról és idõbeli behatároltságáról,
– és minden olyan okiratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

A pályázatok elbírálása a törvényi elõírás és a Budapesti Corvinus Egyetem szabályzatai szerint történik a pályázatok be-
adási határidejét követõ 60 napon belül.
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A pályázatnak a megjelenéstõl számított 30 napon belül kell a Budapesti Corvinus Egyetem rektorának címezve (az
egyetem humánpolitikai csoportja részére) beérkeznie 1 eredeti és 3 másolati példányban (1093 Budapest, Köztelek u. 8.
I. emelet 110., telefon: 482-8545).
A pályázattal kapcsolatban részletes szakmai felvilágosítást a Kertészettudományi Kar Dékáni Hivatala ad (telefon:
482-6188), egyéb információ a 482-8545-ös telefonszámon kérhetõ.

Dr. Mészáros Tamás s. k.,
rektor

A MOHOLY-NAGY MÛVÉSZETI EGYETEM
pályázatot hirdet a
Formatervezõ Tanszéken
részmunkaidõs foglalkoztatású docensi állásra

A kinevezendõ egyetemi docens feladata a tanszéken a bútortervezés oktatásában való részvétel, a bútortervezés alapjai-
nak oktatása, a bútortervezõ hallgatók szakmai gyakorlatának szervezése, a tanszéken folyó mûvészeti kutatásokban és
mûvészeti alkotótevékenységben való részvétel. A pályázónak a bútortervezés oktatásához szükséges szakirányú egye-
temi végzettséggel, mûvészeti díjjal, mûvészeti felsõoktatási és legalább 20 éves szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie.
A pályázatot benyújtónak mûvészeti területének mértékadó hazai és nemzetközi körei elõtt ismert, kiemelkedõ mûvé-
szeti munkásságot kifejtõ egyéniségnek kell lennie, aki idegen nyelven is képes elõadás megtartására.
A pályázóknak meg kell felelniük a felsõoktatási törvényben, valamint a végrehajtási jogszabályokban az egyetemi do-
censekkel szemben támasztott további követelményeknek.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó munkahelyének megnevezését, beosztását,
– szakmai életútjának tömör, tényszerû ismertetését,
– oktatási-kutatási tevékenységét (kb. fél oldal terjedelemben),
– a nemzetközi tudományos, szakmai életben való részvételének ismertetését (jelentõsebb szakmai tanulmányútjai, tag-
ságok, eredmények),
– oktató- és tudományos munkájára vonatkozó jövõbeni terveit.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes önéletrajzot,
– a szakképzettséget,
– tudományos fokozatot (PhD- vagy kanadidátusi fokozat),
– idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– tudományos munkák jegyzékét,
– nyilatkozatot arról, hogy hozzájárul: pályázati anyagát a jogszabályokban és az egyetemi szabályzatokban megjelölt
bizottságok és testületek megismerjék,
– hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A sikeres pályázó részmunkaidõs foglalkoztatású docensi kinevezést kap.
A pályázatot a megjelenéstõl számított 30 napon belül kell a Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem Rektori Hivatalába
(1121 Budapest, Zugligeti út 9–25.) leadni. A pályázat elbírálásának határideje a benyújtás határidejétõl számított 60
nap.

Kopek Gábor s. k.,
rektor
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A PANNON EGYETEM
rektora pályázatot hirdet a
Francia Nyelv és Irodalom Tanszékén
teljes munkaidejû egyetemi docensi álláshely betöltésére

A kinevezett egyetemi docens feladata: a francia és frankofón civilizáció, történelem és földrajz oktatása, diplomamun-
ka-vezetés, a diákköri munka irányítása, elõadások tartása és szemináriumok vezetése.
A pályázó rendelkezzen francia nyelv és irodalom szakos bölcsész végzettséggel, legalább tízéves felsõoktatási gyakor-
lattal, tudományos fokozattal, egy további idegen nyelv középszintû ismeretével és vezetõoktatótól elvárható szintû pub-
likációs tevékenységgel. Történelem szakon szerzett bölcsészoklevél elõnyt jelent.

Magyar Irodalomtudományi Tanszéken
teljes munkaidejû
egyetemi docensi álláshely betöltésére

A kinevezett egyetemi docens feladata elõadások és szemináriumok tartása a XIX. század magyar irodalmából, diákköri
munka vezetése, részvétel a doktori képzés elõkészítésében, kutatói munka végzése és irányítása.
A pályázó rendelkezzék irodalomtudományból doktori fokozattal, legalább egy felsõfokú és egy középfokú államilag el-
ismert nyelvvizsgával, vezetõoktatótól elvárható szintû publikációval, valamint legalább hétéves felsõoktatási szakmai
gyakorlattal.

Magyar Irodalomtudományi Tanszékén
teljes állású
egyetemi docensi állás betöltésére

A kinevezett docens feladata kurzusok vezetése a XX. századi magyar- és világirodalomból az egyetemi képzés mindhá-
rom szintjén. Tárgyfelelõsként és oktatóként részt vesz az irodalomtudományi doktori programok kidolgozásában.
A pályázó rendelkezzék irodalomtudományból doktori fokozattal, két államilag elismert nyelvvizsgával, legalább hat-
éves felsõoktatási gyakorlattal, megfelelõ tudományos publikációval.

Társadalomtudományok és Európai Tanulmányok Tanszékén
teljes munkaidejû egyetemi docensi álláshely betöltésére

A kinevezett docens feladata: elõadások tartása és szemináriumok vezetése politológia, nemzetközi közpolitika és köz-
igazgatás, összehasonlító politikatudomány, európai regionális politika, európai közpolitika, területi tervezés és projekt-
menedzsment témakörökben. Részt kell vennie továbbá a tanszék tanulmányi, tantárgy és szakfejlesztési feladatainak
megoldásában, tananyagok írásában. Önálló kutatási tevékenység, valamint szak- és diplomadolgozati témavezetés mel-
lett be kell kapcsolódnia a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Doktori Iskola munkájába.
A pályázó rendelkezzék szakirányú egyetemi végzettséggel, tudományos fokozattal, a munkakör betöltéséhez szükséges
felsõoktatási gyakorlattal, vezetõoktatótól elvárható szintû publikációs tevékenységgel és dokumentált idegennyelvi is-
meretekkel.

MÉRNÖKI KAR
Szilikát- és Anyagmérnöki Tanszékén
teljes munkaidejû egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata:
Oktatás: elsõsorban az anyagmérnök, vegyészmérnöki, gépészmérnöki szakokon hagyományos és high-tech kerámia-,
üveg- és kötõnyag technológiák oktatása, gyakorlatok vezetése, szakdolgozati és diplomadolgozati témavezetés,
PhD-hallgatók munkájának irányítása, témavezetése, anyagmérnök BSc és MSc tantervek és tematikák kidolgozása,
karbantartása, ipari szakemberek továbbképzése.
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Kutatás: különleges mûszaki kerámiák és speciális anyagrendszerek kutatása, fejlesztése, klasszikus kerámia-, üveg- és
kötõanyagipari kutatás-fejlesztés, hazai és nemzetközi együttmûködés más kutatóhelyekkel, aktív részvétel a hazai szak-
mai közéletben.
A kinevezendõ docens rendelkezzék hosszabb felsõoktatási gyakorlattal és PhD-fokozattal.

Szilikát- és Anyagmérnöki Tanszékén
teljes munkaidejû egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata:
Oktatás: elsõsorban az anyagmérnök, vegyészmérnöki, gépészmérnöki szakokon hagyományos és high-tech kerámia-,
üveg- és kötõanyag technológiák oktatása, gyakorlatok vezetése, szakdolgozati és diplomadolgozati témavezetés,
PhD-hallgatók munkájának irányítása, témavezetése, anyagmérnök BSc és MSc tantervek és tematikák kidolgozása,
karbantartása, ipari szakemberek továbbképzése.
Kutatás: különleges mûszaki kerámiák és speciális anyagrendszerek kutatása, fejlesztése, klasszikus kerámia-, üveg- és
kötõanyagipari kutatás-fejlesztés, hazai és nemzetközi együttmûködés más kutatóhelyekkel, aktív részvétel a hazai szak-
mai közéletben.
A kinevezendõ docens rendelkezzék hosszabb felsõoktatási gyakorlattal és PhD-fokozattal.
A pályázatok benyújtásának határideje: a megjelenéstõl számított 30 napon belül.

A pályázatok elbírálására a pályázati határidõ lejártától számított 90 napon belül kerül sor.
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.,

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
pályázatot hirdet a
TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Alkalmazott Informatika Tanszékére
tanszékvezetõi tisztség betöltésére

A megbízandó tanszékvezetõ feladata a tanszék oktatómunkájának és kutatási tevékenységének irányítása. Részt kell
vennie a tanszék oktatási tevékenységében elõadások tartásával, PhD-téma, diplomamunka és szakdolgozatok vezetésé-
vel. A tanszék kutatási tevékenységét illetõen ápolnia kell a meglévõ hazai és nemzetközi kapcsolatokat, és törekednie
kell ezek bõvítésére.
A pályázónak rendelkeznie kell informatikai vagy matematikai tudományos minõsítéssel, habilitációval, legalább
15 éves felsõoktatási gyakorlattal, valamint a tudományos élet területén hazai és nemzetközi elismertséggel és kiterjedt
kapcsolatokkal.
A megbízás 2007. július 1-jétõl 3 évre szól.

A pályázathoz mellékelni kell:
– pályázati szöveget,
– kitöltött szakmai adatlapot,
– szakmai önéletrajzot,
– teljes publikációs jegyzéket,
– vezetõi elképzeléseket, eddigi vezetõi tevékenység leírását,
– végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult
bizottságok és testületek megismerhetik.
A pályázat elbírálásának határideje a beadási határidõtõl számított 60 nap.
A pályázónak meg kell felelnie a Szegedi Tudományegyetem oktatói követelményrendszerében rögzített 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 pályázatok formai feltételeirõl a
(62) 544-008-as telefonszámon kérhetõ felvilágosítás.

Dr. Szabó Gábor s. k.,
rektor
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A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM
rektora pályázatot hirdet
JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
DEÁK FERENC ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI INTÉZET
Nemzetközi Köz- és Magánjogi Tanszékére
egy fõfoglalkozású egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezésre kerülõ oktató feladata:
– mûvelt tudományterületének megfelelõen elõadásokat, szemináriumokat, konzultációkat tartson, vizsgáztasson,
– folyamatosan eredményes tudományos munkát végezzen és eredményeit szaklapokban, tudományos konferenciákon
rendszeresen publikálja,
– tantárgyát folyamatosan fejlessze és részt vegyen a tantervek korszerûsítésében,
– a beosztott oktatók oktatási és tudományos tevékenységét irányítsa,
– a diplomaterv, szakdolgozat és TMDK témákat dolgozzon ki és irányítsa a hallgatók ez irányú munkáját,
– aktívan részt vegyen a tudományos, szakmai közéletben.

A pályázóval szemben támasztott követelmények:
– szakirányú egyetemi végzettség, ill. mesterfokozat és szakképzettség,
– doktori fokozat,
– alkalmasság a tanársegédek és hallgatók tanulmányi és tudományos munkájának vezetésére,
– legalább egy idegen nyelven a szakirodalom-kutatáshoz megfelelõ nyelvismeret,
– legalább nyolcéves oktatási vagy legalább ötéves oktatási (legalább óraadói) és hároméves kutatói vagy szakmai gya-
korlat.

A pályázat részei:
– önéletrajz,
– motivációs levél (szakmai munkára vonatkozó elképzelésekkel),
– tudományos munkák jegyzéke,
– a szakképzettséget, tudományos fokozatot ill. egyéb képzettséget (pl. idegennyelv-ismeretet) tanúsító okiratok másolata,
– erkölcsi bizonyítvány,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot az annak elbírálására jogosult egyetemi testületek tagjai megis-
merhetik,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a munkakör elnyerése esetén a 2005. évi CXXXIX. törvény 84. § (5) bekezdésében
foglaltak szerint a Széchenyi István Egyetemen elsõ helyen kíván oktatói feladatokat ellátni.

A pályázatot az egyetem rektorához címezve a közzétételtõl számított 30 napon belül kell benyújtani a rektori titkársá-
gon (9026 Gyõr, Egyetem tér 1., lg. ép. 203.).
A benyújtással egyidejûleg a pályázatot (értelemszerûen, a dokumentummásolatok nélkül!) meg kell küldeni az
iro@sze.hu elektronikus postai címre is.

Dr. Szekeres Tamás s. k.,
rektor

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FÕISKOLA
pályázatot hirdet a
PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FÕISKOLAI KAR
PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL INTÉZET
Pénzügy Intézeti Tanszékére
fõiskolai docensi munkaköre betöltésére

A kinevezendõ fõiskolai docens feladata:
– monetáris politika (monetáris szabályozás) és európai uniós monetáris politika, banktan (bankismeret), pénzügyek
alapjai, társaságok pénzügyi tárgyak oktatása alapképzés nappali, levelezõ tagozat, újabb diplomás, valamint szakirányú
továbbképzés keretében,
– az intézet oktató- és kutatómunkájában való aktív közremûködés,
– részvétel tankönyvek, jegyzetek, oktatási-módszertani segédletek készítésében,
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– szakdolgozati konzultációs és opponensi feladatok ellátása,
– tudományos diákköri tevékenységek támogatása.

A pályázat feltételei:
– közgazdasági egyetemi oklevél pénzügy szakirányon, jogi szakoklevél,
– az angol, német, francia nyelvek közül legalább egy nyelvbõl szakmai anyaggal bõvített felsõfokú nyelvvizsga,
– a szakterület szerinti PhD tudományos minõsítés,
– legalább 8 éves szakmai gyakorlat, ezen belül legalább 3 éves felsõoktatási gyakorlat,
– szakmai publikáció,
– okleveles könyvvizsgálói minõsítés.

Elõnyt jelent:
– külföldi egyetemen szerzett elõadói tapasztalat,
– legalább 4 éves pénzügyi területen (nem oktatási intézménynél) szerzett gyakorlat,
– további nyelvismeret,
– tõzsdei szakvizsga.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– a végzettségeket, a tudományos fokozatot és az idegennyelv-tudás tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– a fontosabb publikációk jegyzékét,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pályázatokat a Budapesti Gazdasági Fõiskola Pénzügyi és Számviteli Fõiskolai Kar dékánjának címezve (1149 Buda-
pest, Buzogány utca 10–12.) kell benyújtani a pályázat megjelenését követõ 30 napon belül.

Dr. Roóz József s. k.,
rektor

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
ls: letelepedési segély
szl: szolgálati lakás
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szsz: szolgálati szoba
szf: szolgálati férõhely
if: illetményföld
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
vgy: vezetõi program
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat
b: erkölcsi bizonyítvány
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
vp: vezetõi pótlék
vpr: vezetõi program

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

1. 2. 3. 4.

Óvodavezetõ

Kisfalud Község
Önkormányzata
9341 Kisfalud,
Kossuth L. u. 61.

Gólyafészek Óvoda Felsõfokú óvodapeda-
gógus v. és szakképzett-
ség, legalább öt év
szgy., pedagógus-szak-
vizsga.

Pehi: a benyújtást követõ 30 nap
utáni testületi ülésen
f.: tel.: (96) 253-102
Pc: Kisfalud község polgármes-
tere.

Gödöllõi Waldorf-Pe-
dagógiai Egyesület
2100 Gödöllõ,
Tessedik S. u. 4. D. ép.

Gödöllõi Szabad
Waldorf Óvoda

Felsõfokú, óvodapeda-
gógusi v., legalább öt
év pedagógus-munka-
körben szerzett szgy.
Waldorf pedagógiai ké-
pesítés.

Iskolaigazgató

Pápateszér Község
Önkormányzata
8556 Pápateszér,
Petõfi u. 17.

Pápateszéri Közös
Fenntartású Körzeti
Általános Iskola

Közoktatási törvényben
elõírt képesítés, leg-
alább öt év szgy.
Elõny: közoktatás-szer-
vezõi szakvizsga, vagy
folyamatban lévõ ez irá-
nyú tanulmányok foly-
tatása.

A megbízás öt évre szól.
Pehi: a soron következõ képvi-
selõ-testületi ülésen.
A pályázathoz csatolni kell vég-
zettséget igazoló oklevél hiteles
másolatát is.
Pc., f: Szalczer György polgár-
mester.
Tel.: (89) 570-010

Egyéb vezetõ

Komárom-Esztergom
Megyei Közgyûlés
elnöke
2800 Tatabánya,
Fõ tér 4.

Komárom-Esztergom
Megyei Önkormányzat
Pedagógiai Intézete
2800 Tatabánya,
Fõ tér 4.

Szakirányú egyetemi v.
és szakképzettség, leg-
alább öt év megfelelõ
szgy.
A pedagógiai intézetben
fennálló, vagy a maga-
sabb vezetõi megbízással
egyidejûleg létesített

ÁEI: 2007. febr. 1.
Pehi: 2007. jan. 31.
A pályázathoz csatolni kell: nyi-
latkozatot az elbírálásban részt
vevõk betekintési jogáról.
Pc: Komárom-Esztergom Megyei
Közgyûlés elnöke.
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1. 2. 3. 4.

határozatlan idejû köz-
alkalmazotti jogvi-
szony, pedagógus-
szakvizsga.
Elõny: mérési-értékelési
szakvizsga.
A megyei közoktatási
helyzet ismerete, „B”
kategóriás jogosítvány

A pályázatot két példányban kell
benyújtani.
A pályázat meghirdetõje fenn-
tartja magának a pályázat ered-
ménytelenné nyilvánításának a
jogát.

Várpalota város polgár-
mestere
8100 Várpalota,
Gárdonyi G. u. 39.

Nevelési Tanácsadó
8100 Várpalota,
Kastélydomb u. 6.

A munkakör betöltésé-
hez szükséges felsõfokú
v., legalább ötéves szgy.
Elõny: szakvizsgával
egyenértékû szakirányú
vezetõi szakképesítés.

ÁEI: 2007. ápr. 1.
Pehi: 2007. márc. 31.
A megbízás a képviselõ-testület
döntésétõl függõen öt, legfeljebb
tíz évre szól.
Pc: Leszkovszki Tibor polgár-
mester.
Tel.: (88) 592-660.
A borítékra rá kell írni: Pályázat
a Nevelési Tanácsadó intéz-
ményvezetõi álláshelyére.

Pályázati felhívás pedagógus álláshelyek betöltésére

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

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

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

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

meg.

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

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

1. 2. 3. 4.

Óvodapedagógus

Ruzsai Napközi Ottho-
nos Óvoda
6786 Ruzsa,
Alkotmány tér 3.

Óvodapedagógus Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v.

ÁEI: azonnal.
Jelentkezés: Sádtné Papp Ibolya
óvodavezetõnél
Tel./fax: (62) 285-043

Iskolapedagógus

Kapocs Általános és
Magyar–Angol Két
Tannyelvû Iskola
1188 Budapest, Kapocs
u. 56.

Földrajz–testnevelés
szakos tanár

ÁEI: azonnal.
Az önéletrajzokat az alábbi
e-mail címen várjuk: kapocsis-
kola@kapocsiskola.hu

Általános Iskola és
Zeneiskola
2737 Ceglédbercel,
Pesti út 160.
Tel./fax: (53) 378-007,
(53) 578-557

Ütõszakos tanár Fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
Juttatás: étkh.
Pc: iskola igazgatója.
Tel.: (53) 578-503

Általános Mûvelõdési
Központ Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézményegysége
5510 Dévaványa,
Gyöngy u. 6.

Modernkortárstánc-
tanár

Táncmûvészeti
fõiskolai v.

ÁEI: azonnal.
Részmunkaidõs állás.
Tel.: (66) 483-051

Nagyközségi Óvoda
2344 Dömsöd,
Dózsa Gy. út 27/a.
Tel.: (20) 222-3223
e-mail: domsodiovi
@kevenet.hu

Logopédus Felsõfokú gyógypeda-
gógus, logopédia szak

ÁEI: azonnal.
Pc: Orosz Lajosné óvodavezetõ.

Rudas Közgazdasági
Szakközépiskola, Szak-
iskola és Kollégium
2400 Dunaújváros,
Római krt. 47–49.
Tel.: (25) 510-280
Fax: (25) 510-299

Kollégiumi nevelõnõ Egyetemen szerzett kö-
zépiskolai tanári v.
Elõny: matematika–ide-
gen nyelv (német) szak

ÁEI: 2007. febr. 1.
Juttatás: étkh.
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1. 2. 3. 4.

Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Mészáros Lõ-
rinc Gimnázium, Szak-
középiskola és
Kollégium
5130 Jászapáti,
Vasút út 2.
Tel.: (57) 540-960,
(57) 540-961

Fizika–informatika sza-
kos tanár

matematika–informati-
ka szakos tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2007. aug. 15.
Juttatás: étkh., szf. (háromszo-
bás), vagy utazási hozzájárulás.

ÁEI: 2007. jan. 22.
Juttatás: étkh., szf. (háromszo-
bás), vagy utazási hozzájárulás.

Általános Iskola és
Óvoda
2435 Nagylók,
Kossuth L. u. 3.

Matematika–informati-
ka szakos tanár

Fõiskolai v. ÁEI: 2007. febr. 1.
Pehi: 2007. jan. 1.
Juttatás: étkh.
Pc., f: iskolaigazgató
Tel.: (25) 507-341

Lengyel József Gimná-
zium és Szakközép-
iskola
2840 Oroszlány,
Kossuth L. u. 2.

Matematika–fizika
szakos tanár

fizika–kémia szakos
tanár

biológia–földrajz
szakos tanár

magyar–történelem
szakos tanár

matematika–számítás-
technika szakos tanár

Középiskolai tanári v. ÁEI: azonnal.

Pedagógiai Szakmai- és
Szakszolgáltató Köz-
pont
3980 Sátoraljaújhely,
Hajnal u. 10.
Tel.: (47) 322-946

Pszichológus Pszichológus diploma ÁEI: azonnal.
A megbízás határozott idõre
szól.

Romhányi György
Általános Iskola
2066 Szár,
Rákóczi F. u. 41.

Gyógytestnevelõ Testnevelési egyetemi v. ÁEI: azonnal.
Tel.: (22) 591-036, (22) 591-037

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

Informatika–bármely
szakos tanár

Egyetemi v. ÁEI: azonnal.
f: az iskola igazgatójánál.
Tel.: (56) 510-890
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Zárás után érkezett közlemények, pályázati felhívások

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium tájékoztatója

a 2003. évi LXXXVI. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 13/2004. (IV. 27.) OM rendelet 1. § (1) bekezdésében
foglaltak alapján teljesítendõ bejelentkezési kötelezettségrõl, illetve a 2006. évi szakképzési hozzájárulási

kötelezettség elszámolásáról, bevallásáról és befizetésérõl

A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény (a továbbiak-
ban: Szht.) végrehajtására kiadott 13/2004. (IV. 27.) OM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése értelmé-
ben: „Az a hozzájárulásra kötelezett, aki az Szht 4. §-ának (1) bekezdése szerinti gyakorlati képzés szervezésével teljesíti
hozzájárulási kötelezettségét (a továbbiakban: hozzájárulásra kötelezett), a gyakorlati képzés szervezésére irányuló elsõ
együttmûködési megállapodás, tanulószerzõdés, illetve hallgatói szerzõdés megkötését követõ 30 napon belül köteles az
Oktatási Minisztérium Alapkezelõ Igazgatóságán (a továbbiakban: OM Alapkezelõ) bejelentkezni az OM Alapkezelõ
által a Magyar Közlönyben és az Oktatási Közlönyben közzétett bejelentkezési nyomtatványon. Az OM Alapkezelõ az
elfogadott bejelentkezési nyomtatvány másolatát megküldi a hozzájárulásra kötelezettnél folyó gyakorlati képzés telep-
helye szerint illetékes területi gazdasági kamara, továbbá az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal területileg illetékes
igazgatósága részére”.
A bejelentkezési kötelezettségnek a „Bejelentkezési nyomtatvány a szakképzési hozzájárulási kötelezettség elszámo-
lására, a Rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltak alapján” kitöltésével és benyújtásával kell eleget tenni.
(A nyomtatvány és kitöltési utasítása a jelen tájékoztatóból fénymásolható, vagy a www.omai.hu internetcímrõl, a Szak-
képzés menüpont alól kinyomtatható.)
A Szht. 4. § (10) bekezdése alapján a gyakorlati képzés megszervezésével teljesítõ hozzájárulásra kötelezettnek a Rende-
letben elõírtak szerint bejelentkezési, bevallási és elszámolási kötelezettsége van az OM Alapkezelõvel szemben.
Az említett bekezdésben szereplõ kötelezettségnek a tájékoztató mellékleteként megjelenõ „Éves bevallás” a gyakorlati
képzést szervezõk részére a szakképzési hozzájárulási kötelezettség teljesítésérõl” nyomtatvány kitöltésével és a tárgy-
évet követõ második hónap 15. napjáig történõ benyújtásával kell eleget tenni.
(A nyomtatvány és kitöltési utasítása a jelen tájékoztatóból fénymásolható, vagy a www.omai.hu internetcímrõl, a Szak-
képzés menüpont alól kinyomtatható.)

Figyelem!
Tájékoztatjuk önöket, hogy az OM alapkezelõ az „Adatlap” a Munkaerõpiaci Alap Képzési Alaprészébõl tényleges
költség alapján történõ visszaigénylés évközi folyósításához negyedévre/hónapra vonatkozóan” nyomtatványt, tekintet-
tel a folyamatban lévõ jogszabály-módosításokra, a késõbbiek során fogja a Magyar Közlönyben, az Oktatási Közlöny-
ben, illetve a www.omai.hu internetcímen megjelentetni.
Aki az Szht. 4. § (1) pontja szerint gyakorlati képzés megszervezésével teljesíti szakképzési hozzájárulási kötelezettsé-
gét és az Szht. 4. § (9) pontja szerint a bruttó kötelezettségük és a kötelezettségcsökkentõ tételeik egyenlegeként – nettó
kötelezettségként – befizetési kötelezettség áll fenn, úgy azt a tárgyévet követõ év második hónapjának 15. napjáig kell
befizetni a Munkaerõpiaci Alap Magyar Államkincstárnál vezetett

MPA Képzési Alaprész Lebonyolítása 10032000-00282345-70000007
számú számlájára.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az Szht.

– 5. § (1) bekezdése szerint:
„Az a hozzájárulásra kötelezett, aki nem szervez a 4. § szerint gyakorlati képzést, köteles bruttó kötelezettségét – a
(2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – az állami adóhatóságnál vezetett szakképzési hozzájárulás számlára be-
fizetni.”
– 6. § (1) bekezdése szerint:
„Az a hozzájárulásra kötelezett, aki nem szervez gyakorlati képzést
a) a szakképzési hozzájárulás alapját és az éves bruttó kötelezettségét,
b) az 5. § (2) bekezdése szerint elszámolható módon és mértékben felmerült kötelezettségcsökkentõ tételek éves össze-
gét,
c) az éves bruttó kötelezettség és a b) pont szerinti összegek különbözeteként megállapított éves nettó kötelezettségét
maga állapítja meg és vallja be az adóhatóságnak.”
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A fentiek egyben azt is jelentik, hogy a gyakorlati képzést nem szervezõ hozzájárulásra kötelezetteknek a 2006. évi szak-
képzési hozzájárulási kötelezettségükrõl az OM Alapkezelõ felé nem kell bevallást, elszámolást, tájékoztatást külde-
niük, és a kötelezettségük befizetését az APEH Szakképzési hozzájárulás beszedési számla 10032000-06056061 számlá-
jára kell teljesíteniük.
Tájékoztatjuk önöket, hogy az OM Alapkezelõ az elõzõektõl eltérõen tévesen közvetlenül a Munkaerõpiaci Alap Kép-
zési Alaprész pénzügyi lebonyolítási számlájára fizetett 2006. évre vonatkozó befizetéseket kérelemre visszafizetni.
A kérelembe a befizetõ azonosítását szolgáló adatokon (pontos név, cím, adószám, pénzforgalmi jelzõszám) kívül feltét-
lenül fel kell tüntetni azt, hogy a visszafizetés a 2006. évi hozzájárulási kötelezettség téves befizetése miatt vált szüksé-
gessé, továbbá a befizetés dátumát és annak a számlának a számát, amelyre a befizetés történt. A kérelem mellékleteként
kérjük csatolni a befizetést igazoló bankkivonat másolatát.

Oktatási Minisztérium Alapkezelõ Igazgatósága
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BEJELENTKEZÉSI / 
VÁLTOZÁS BEJELENTÉSI NYOMTATVÁNY 

(A megfelel  aláhúzandó!) 
a szakképzési hozzájárulási kötelezettség az OM Alapkezel  Igazgatósága felé történ  elszámolásához.  

A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény 
végrehajtására kiadott 13/2004. (IV.27.) OM rendelet   1. §  (1) bekezdésében foglaltak alapján.

A hozzájárulásra kötelezett neve, rövidített cégneve:

  Címe (székhelye): Város/község:

  Út, utca, tér:  Házszám:

Ügyintéz  neve:..........................................................   Telefonszáma: .............................

Telephelyei: (ahol gyakorlati képzés folyik)
Címe: Város/község:

Út, utca, tér:  Házszám:

Címe: Város/község:

Út, utca, tér:  Házszám:

Adószáma:

Statisztikai számjele:

APEH-nál bejelentett bankszámlája, elszámolási számlája:
Számlavezet  bank neve:

Bankszámlaszám:

Együttm ködési megállapodás megkötésének dátuma: * (*több esetén a
Tanulószerz dés megkötésének dátuma: * legkorábbi dátum)

Munkaviszonyban álló gyakorlati oktatók, szakoktatók: 

Sorszám Alkalmazás módja Gyakorlati oktató Szakoktató Összesen
  1 2 3 

1 Munka- teljes munkaid re    
2 viszony részmunkaid re    
3              Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony    
4                                                                                        Összesen:    

A szakképzési hozzájárulási kötelezettségemet a Szht. 4.§ (1) bekezdése szerinti gyakorlati képzés 
szervezésével teljesítem. Csatolt létszám adatlapok száma:           db 

 A gyakorlati képzés szervezését ……………………………. dátummal befejezem. 

FIGYELEM! A bejelentkezési / változás bejelentési nyomtatványhoz csatolni kell a rendeletben el írt okiratokat! 
A 13/2004. (IV.27.) OM rendelet 1. § (4) bekezdése a-c pontja, és az (5) bekezdés szerint csatolt okiratok száma:             db 

BEKÜLDEND : 1 példányban az OM Alapkezel  Igazgatóságára. (1374 Budapest Pf.: 564.) 

…………………, 200   .  …………………… hó……. .nap                  P.H 

                                                                                                             Cégszer  aláírás 
                                                                                                                 .
ZÁRADÉK:           (OM Alapkezel  tölti ki! )

A szakképzési hozzájárulás gyakorlati képzés szervezésével történ  teljesítéséhez a bejelentkezését 
elfogadtuk. Az Szht. 4.§ (2) bekezdése szerinti kötelezettség csökkent  tételeket a fentiek alapján
                       .           .           .  napjától veheti figyelembe. 
Tájékoztatjuk, hogy a következ  nyilvántartásba vételi számon regisztráltuk:  

Budapest, 200   …………… hó……. .nap P.H.                                 
                                                                                                                 

 aláírás 
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LÉTSZÁM  ADATLAP 

Fénymásolható! Lapszáma:

Igazolás a bejelentkez nél szakképzésben résztvev  tanulók létszámáról* 
(A szakképz  iskola tölti ki és igazolja!) 

Szakközépiskolai, szakmunkásképz  iskolai, szakiskolai, speciális szakiskolai tanulók: 
Az iskola neve:

Címe: Város/község:

Út, utca, tér:  Házszám:
Adószáma:  
Statisztikai számjele:

Sor-
szám 

Megnevezés I. II. III. vagy 
1. szak- 
képz

IV. vagy 
2. szak- 
képz

V. vagy  
érettségire
épül  1. 

szakképz

VI.  vagy  
érettségire
épül  2. 

szakképz

VII. vagy  
érettségire
épül  3. 

   szakképz

Összesen

  évfolyamon tanulók száma 
  1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Pályaorientációs 

képzés
        

2 Teljes képzés         

3 Részképzés         

4 Összesen         

5 Ebb l: Speciális         

A szakképzés(ek) megnevezése és  OKJ száma: 

                ……………………………………………………………………. 

                ……………………………………………………………………. 

                                                                                                           …………………………………..…………………………………………………………………….

…………………, 200   .…………………… hó……. .nap

                                                                                P. H.
                                                                                                        
                                                           ……………………………………..                                   

                                                                                                                       iskola igazgatójának aláírása 

*Egy nyomtatvány egy szakképz  iskola tanulóira vonatkozik!
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LÉTSZÁM  ADATLAP 

Fénymásolható! Lapszáma:

Igazolás a bejelentkez nél szakképzésben résztvev  hallgatók létszámáról* 
(A fels oktatási intézmény tölti ki és igazolja!) 

Az 1993. évi LXXX. törvény hatálya alátartozó fels oktatási intézményben gyakorlati képzésben 
részesül  hallgatók: 

A fels oktatási intézmény neve:

Címe: Város/község:

Út, utca, tér:  Házszám:
Adószáma:  
Statisztikai számjele:

Sor-
szám 

Megnevezés I. II. III. IV. V. ………….
.

Összesen 

  1 2 3 4 5 6 7 
1 Teljes képzés        
2 Részképzés        
3 Összesen        

A szakképzés(ek) megnevezése és  OKJ száma: 

                ……………………………………………………………………. 

                ……………………………………………………………………. 

                ……………………………………………………………………. 

…………………, 200   .  …………………… hó……. .nap

                                                                               P. H.
                                                                                                          
                  ……………………………………..                                     

                                                                                                                     intézmény vezet jének aláírása 

*Egy nyomtatvány egy fels oktatási intézmény hallgatóira vonatkozik!



KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

a szakképzési hozzájárulási kötelezettség elszámolására, a szakképzési hozzájárulásról és a
képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény végrehajtására kiadott

13/2004. (IV. 27.) OM rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a

„BEJELENTKEZÉSI /
VÁLTOZÁSBEJELENTÉSI NYOMTATVÁNY”-hoz

A bejelentkezési/változás bejelentési nyomtatványt a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatá-
sáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény (továbbiakban: Szht.) 4. § (1) bekezdése szerinti gyakorlati képzést szervezõk-
nek kell kitölteni.
Az Szht. 4. § (2) bekezdésében felsorolt költségekkel csak azok a gyakorlati képzést szervezõ hozzájárulásra kötelezet-
tek csökkenthetik bruttó kötelezettségüket, amelyek a 13/2004. (IV. 27.) OM rendeletben elõírt bejelentkezési kötele-
zettségüknek eleget tettek. Az olvashatóan (géppel vagy nyomtatott nagybetûvel) kitöltött „Bejelentkezési/Változás be-
jelentési Nyomtatvány”-okat az Oktatási Minisztérium Alapkezelõ Igazgatósága részére (1374 Budapest, Pf. 564.) kell
benyújtani 1 eredeti, cégszerûen aláírt példányban.

Benyújtási határidõ: a gyakorlati képzés szervezésére irányuló elsõ együttmûködési megállapodás vagy tanulószerzõ-
dés megkötését követõ 30 napon belül, illetve a változást követõ soron következõ bevallás benyújtására elõírt határ-
napig.

Az OM Alapkezelõ az elfogadott bejelentkezési nyomtatvány másolatát megküldi a gyakorlati képzés telephelye szerint
illetékes területi gazdasági kamarának, továbbá az APEH területileg illetékes igazgatósága részére.

A bejelentkezési nyomtatvány a következõ adatokat tartalmazza:
a) név (cégnév), rövidített cégnév,
b) cím, székhely,
c) ügyintézõ neve, telefonszáma,
d) telephelye(i) ahol a gyakorlati képzés folyik,
e) adószám,
f) statisztikai számjel,
g) az állami adóhatóságnál bejelentett bankszámlájának száma, számlavezetõ bank neve,
h) a hozzájárulásra kötelezettnél munkaviszonyban, gyakorlati oktatóként, illetve

szakoktatóként foglalkoztatottak bejelentkezéskori száma az alkalmazás módja szerint.
i) A bejelentkezés módja,
j) A gyakorlati képzés szervezés befejezésének dátuma.

A gyakorlati képzést szervezõ az Szht. 4. § (1) bekezdése szerint szakképzõ iskolával/felsõoktatási intézménnyel kötött
együttmûködési megállapodás, illetve tanulószerzõdés alapján jelentkezik be.
Bejelentkezéséhez csatolni kell a „Létszám adatlap”-ot, amely a következõket tartalmazza:
a) a szakképzõ iskola/ felsõoktatási intézmény neve, címe, adószáma,
b) a hozzájárulásra kötelezettnél gyakorlati képzésben részesülõ szakközépiskolai, valamint szakiskolai (ideértve a spe-
ciális szakiskolát is) tanulók és a felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) hatálya alá tarto-
zó gyakorlati képzésben részesülõ hallgatók bejelentkezéskori száma, iskolánként, illetve, felsõoktatási intézményen-
ként, évfolyamonként, teljes képzés és részképzés szerinti bontásban
c) a szakképzések OKJ száma és megnevezése.

A dokumentumot az érintett iskolák, illetve felsõoktatási intézmények töltik ki és igazolják.

Egy nyomtatvány egy iskola/ intézmény tanulóira/hallgatóira vonatkozik!

A csatolt „Létszám adatlap”-ok számát fel kell tüntetni a Bejelentkezési nyomtatványon.

32. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 3253



A bejelentkezési nyomtatványhoz 13/2004. (IV. 27.) OM rendelet 1. § (4) bekezdése a)–c) pontja szerint a következõ
eredeti okiratokat vagy azok cégszerû aláírással hitelesített másolatát kell csatolni:
a)
b) a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 27. §-a alapján kötött és a 33. §-ának (3) be-
kezdése szerinti tanulószerzõdés,
c) az Szht. 4. §-ának (1) bekezdés a) pontja szerinti gyakorlati képzés megszervezésére kötött, a (6) bekezdésben foglal-
taknak megfelelõ együttmûködési megállapodás.

A bejelentkezési nyomtatványhoz a fent említetteken felül csatolni kell a 13/2004. (IV. 27.) OM rendelet 1. § (5) bekez-
dése szerint, a cégbejegyzésre kötelezettek esetében a 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, amennyiben a cég nincs be-
jegyezve, akkor a cégbejegyzési eljárás és a cégnyílvántartás egyes kérdéseirõl szóló 8/1998. (V. 23.) IM rendelet 8. §-a
szerinti tanúsítványt, illetve a cégbejegyzésre nem kötelezett szervezetek vonatkozásában az azonosításra alkalmas ok-
iratot (egyéni vállalkozónál a vállalkozói igazolványt, egyéb szervek esetében a nyilvántartásba vételüket igazoló okira-
tot). A bejelentkezési nyomtatványhoz csatolható az eredeti okirat cégszerû aláírással hitelesített másolata is.

13/2004. (IV. 27.) OM rendelet 1. § (3)–(6) bekezdésében felsorolt adatokban, okiratokban, illetve együttmûködési meg-
állapodásban bekövetkezett változást a soron következõ bevallással egyidejûleg a hozzájárulásra kötelezett köteles beje-
lenteni az OM Alapkezelõnek, egyidejûleg megküldve a módosított dokumentum eredeti vagy cégszerû aláírással hitele-
sített másolatát is. A változásbelejentés másolati példányát az OM Alapkezelõ megküldi az APEH illetékes igazgatósága
részére.

Fontos!
A 13/2004. (IV. 27.) OM rendelet 4. §-a szerint, ha a bejelentkezés nem az 1. §-ban meghatározott határidõben történik,
akkor a hozzájárulásra kötelezett a bejelentkezését megelõzõ idõszakra költségelszámolást nem érvényesíthet.

Ha az Szht. 4. §-a alapján gyakorlati képzést szervezõ hozzájárulásra kötelezett nem tesz eleget az 1. § (1) bekezdésében
és (3)–(4) bekezdéseiben foglaltaknak, e rendeletben elõírt kötelezettsége teljesítéséig az Szht. 5. §-ának hatálya alá tar-
tozó hozzájárulásra kötelezettnek kell tekinteni, nem csökkentheti az Szht. 4. §-ának (2) bekezdése alapján bruttó kötele-
zettségét, nem érvényesíthet költségelszámolást, illetve nem nyújthat az Szht. 4. § (8) bekezdésében szabályozott költ-
ség-hozzájárulást.

Kérjük, ügyeljen a Bejelentkezési nyomtatvány helyes és pontos kitöltésére. Ne feledje, hogy a szabályszerûen ki-
töltött nyomtatványt cégszerû aláírással (eredeti aláírás és bélyegzõ) is hitelesíteni kell!
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Kitöltési útmutató
a szakképzési hozzájárulási kötelezettség „ÉVES BEVALLÁS és önellenõrzési nyomtatvány”-ához

A bevallási nyomtatványt a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi
LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Szht.) 4. § (1) bekezdése szerinti gyakorlati képzést szervezõknek kell kitölteni. Az
Szht. 4. § (2) bekezdésében felsorolt költségekkel csak azok a gyakorlati képzést szervezõ hozzájárulásra kötelezettek
csökkenthetik bruttó kötelezettségüket, amelyek a 13/2004. (IV. 27.) OM rendeletben elõírt bejelentkezési kötelezettsé-
güknek eleget tettek.

A számvitelrõl szóló törvény hatálya alá tartozó hozzájárulásra kötelezett a szakképzési hozzájárulást az üzleti évre,
az egyéb hozzájárulásra kötelezett a naptári évre (tárgyév) állapítja meg. A naptári évtõl eltérõ üzleti évet választó hozzá-
járulásra kötelezett az üzleti év elsõ napján hatályos jogszabályok szerint állapítja meg, vallja be, fizeti meg hozzájáru-
lási kötelezettségét.

A szakképzési hozzájárulást az Szht. 4. § (1), a (7) és a (8) bekezdések alapján gyakorlati képzés megszervezésével
teljesítõ hozzájárulásra kötelezettnek a 13/2004. (IV. 27.) OM rendeletében elõírtak szerint bejelentkezési, bevallási és
elszámolási kötelezettsége van az OM Alapkezelõvel szemben. A hozzájárulásra kötelezett elszámolása alapján a szak-
képzési hozzájárulási kötelezettség teljesítését az oktatási miniszter megbízásából az OM Alapkezelõ ellenõrizheti.

A szakképzési hozzájárulást a fentiek alapján gyakorlati képzés megszervezésével teljesítõ hozzájárulásra kötelezett-
nek az állami adóhatósággal szemben nem keletkezik bevallási, befizetési és elszámolási kötelezettsége, azonban az álla-
mi adóhatóság a helyszíni ellenõrzés során a szakképzési hozzájárulási kötelezettség teljesítését az adózás rendjérõl
szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) szabályai szerint ellenõrzi.

A hozzájárulásra kötelezett az önellenõrzésénél az adott önellenõrzéssel érintett év bevallási nyomtatványát használja
fel, a nyomtatványon feltüntetve az önellenõrzés tényét. Ha a hozzájárulásra kötelezett utólagos ellenõrzéssel feltárja,
hogy éves elszámolását, illetõleg az Szht. 4. § (12)–(13) bekezdés szerinti visszaigénylését helytelenül állapította meg,
akkor a különbözetet közvetlenül az Alap Kincstárnál vezetett számlájára kell befizetnie, illetõleg onnan visszaigényel-
nie, az OM Alapkezelõ részére a 13/2004. (IV. 27.) OM rendeletében meghatározott elszámolásnak, illetõleg iratoknak
az egyidejû benyújtásával.

A bevalláson jelölni szükséges

1. a bevallás típusát:
– a 2006. évi szakképzési hozzájárulás bevallásakor a tárgyévi bevallást kell megjelölni,
– a 2006. évi szakképzési hozzájárulás önellenõrzésénél a tárgyévi önellenõrzést kell megjelölni,

2. az eltérõ üzleti évet,

3. a záróbevallás tényét, illetve a gyakorlati képzés megszüntetését, szüneteltetését,

4. azt, hogy milyen elszámolást alkalmaztak a bevallásban:
– tételes költségelszámolást az Szht. mellékletének 1–3. pontjában foglaltak alapján,
– átalányelszámolást az Szht. mellékletének 4. pontja szerint,

5. az Szt. 54. §-ának 22. sora szerinti tanmûhelyben szervezi a gyakorlati képzést,

6. a 2007. évben negyedéves visszaigénylõ kíván lenni.

Az olvashatóan (géppel vagy nyomtatott nagybetûvel) kitöltött „ÉVES BEVALLÁS”-t az Oktatási Minisztérium
Alapkezelõ Igazgatósága részére (1374 Budapest Pf. 564) kell benyújtani 3 eredeti, minden oldalon cégszerûen aláírt
példányban.

Benyújtási határidõ: a tárgyévet / üzleti évet követõ második hó 15. napja, önellenõrzés esetén az önellenõrzés esedé-
kességének napja.

1. sor: Ide kell beírni az Szht. 3. §-a alapján megállapított bruttó kötelezettség alapját.
Az Szht. 3. § (1) bekezdése értelmében a szakképzési hozzájárulás alapja:
a) a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számvitelrõl szóló törvény) 79. §-ának (2) bekezdése ál-

tal meghatározott bérköltség,
b) az egyszeres könyvvitelt vezetõ hozzájárulásra kötelezettnél a számvitelrõl szóló törvény 111. §-ának (3) bekezdé-

se szerint meghatározott (a pénzforgalmi könyvvitelben elszámolt) bérköltség,
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c) a szakképzési hozzájárulás alapja a számvitelrõl szóló törvény hatálya alá nem tartozó, hozzájárulás fizetésére kö-
telezett egyéni vállalkozó esetében a munkaviszony keretében foglalkoztatott magánszemély számára kifizetett bérkölt-
ség.

2. sor: Ide kell beírni az Szht. 3. §-a alapján megállapított bruttó kötelezettség összegét, mely a bruttó kötelezettség
alapjának 1,5%-a.

3. sor: Ebben a sorban kell feltüntetni az Szht. 4. § (7) bekezdésben elõírt megállapodás alapján a 13/2004. (IV. 27.)
OM rendelet szerint a Képzési Alaprészhez bejelentkezett más hozzájárulásra kötelezettõl átvett – a bruttó kötelezettsé-
get növelõ – költség-hozzájárulás összegét, amely az átirányított tanulók gyakorlati képzésében közremûködõ, a hozzá-
járulásra kötelezettel munkaviszonyban álló oktató(k) díjazására és azt terhelõ járulékaira, valamint munkába járáshoz
kapcsolódó útiköltség térítésére (lásd: 5.7. sor) használható fel.

4. sor: Ide kell beírni a bruttó hozzájárulási kötelezettséget és a más hozzájárulásra kötelezettektõl átvett (a 3. sorban
feltüntetett) költség-hozzájárulás együttes összegét.

I. Tételes költségelszámolás esetén

5.1. a) sor: Ide kell beírni a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) a 27. § alapján kö-
tött és a 33. § (3) bekezdése szerinti tanulószerzõdéssel rendelkezõ tanulók számára, a képzés tárgyévi teljes idõtartamára
kifizetett pénzbeli juttatást, a mindenkori minimálbér legfeljebb 50%-a mértékéig.

A bevallás 28.1. sorában jelzett tanulószerzõdéses tanulók után számolható el a tárgyévi juttatás.

5.1. b) sor: Ebben a sorban kell az alapképzési támogatási szerzõdés keretében a tanulószerzõdéses tanulók kötelezõ
pénzbeli juttatásához kapott támogatás tárgyévi összegét – az évközi adatlapokon levont összeget is beleértve – levonás-
ba helyezni.

5.1. c) sor: Ide kell beírni az 5.1. a) sorban feltüntetett tanulószerzõdés alapján kifizetett pénzbeli juttatást terhelõ
nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék összegét.

5.2. sor: Ide kell beírni az Szt. 48. §-a alapján a tanulószerzõdés nélkül foglalkoztatott tanuló(k) részére a szorgalmi
idõt követõ összefüggõ szakmai gyakorlat idõtartamára idõarányosan kifizetett díjazást, a mindenkori minimálbér leg-
feljebb 50%-a mértékéig, és a pénzbeli juttatás adóköteles részét terhelõ – a kifizetõ által fizetendõ – járulékot.

A bevallás 28.2., 28.3. soraiban jelzett tanulók után 3–6 heti juttatás számolható el évente.
(Az Szt. 44. § (4) bekezdése alapján esetenként, vagy rendszeresen kifizetett díjazás forrása a tanulók munkájából ke-

letkezõ bevétel, így az a kötelezettség elszámolásánál nem vehetõ figyelembe!)

5.3. sor: Ide kell beírni a felsõoktatásban részt vevõ hallgatók részére a gyakorlati képzés idõtartamára kifizetett díja-
zást, legfeljebb a mindenkori minimálbér 50%-a mértékéig.

A bevallás 28.4. sorában szerepeltetett hallgatók után a jelzett gyakorlati képzés idõtartama alatt kifizetett díjazás szá-
molható el.

5.4. sor: A költségek elszámolásánál:
– szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény melléklete

1. d) pontjának kötelezõ elõírásait kell figyelembe venni:
= a tanulót jogszabály alapján kötelezõen járó munkaruha, egyéni védõeszköz, tisztálkodási eszköz illeti meg, mint a

vele azonos munkahelyen foglalkoztatott dolgozót,
= a tanuló részére a gyakorlati képzési napokon egyszeri kedvezményes étkezést kell biztosítani. Az étkezésrõl me-

leg – kivételesen indokolt esetben hideg – élelem biztosításával a gyakorlati képzést szervezõ a helyileg szokásos
módon köteles gondoskodni. Amennyiben az étkezés természetben nem biztosítható, helyette étkezési utalvány is
elszámolható, a gyakorlati napok arányában. Saját konyha esetén az elszámolás – képzési napokra – nyersanyag-
áron történik,

= vizsgáztatás költségeként a tanulmányok alatti vizsgákra, beszámolókra és vissza történõ utazások esetén jár a ta -
nulónak útiköltség-térítés kötelezõen,
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= az ideiglenes átirányítással kapcsolatban felmerült útiköltség szállítási naponként 1000 Ft/fõ, abban az esetben, ha
az útiköltség nem a tömegközlekedés igénybevételével merült fel. A tömegközlekedési eszköz igénybevételénél a
számlával igazolt összeg számolható el, valamint a szállásköltség-térítés naponként 1000 Ft/fõ összeghatárig
számla ellenében,

= ha gyakorlati képzés átmenetileg a képzést szervezõ székhelyén, telephelyén kívül levõ munkahelyen történik, az
utaztatásról, szállásról és az étkezésrõl természetben kell gondoskodni és ezt esetenként dokumentálni kell. Az ily
módon dokumentált költségek elszámolhatók. A szállásköltség elszámolható mértéke számla alapján tanulónként
1000 Ft/fõ/nap;

– az iskolai rendszerû szakképzésben részt vevõ hallgatók esetében a 13/2004. (IV. 27.) OM rendelet 18. § (1) bekez-
dés kötelezõ elõírásait kell figyelembe venni. Amennyiben együttmûködési megállapodás keretében folyik a gyakorlati
képzés, a hallgatóknak az alábbi juttatások járnak kötelezõen:

= útiköltség-térítés a tanulmányok alatti vizsgára történõ utazás költségeihez, ha arra nem a hallgató állandó szakmai
gyakorlati képzési helyén kerül sor,

= útiköltség-térítés, ha a hallgató gyakorlati képzését a gyakorlati képzést szervezõ – átmenetileg – székhelyén, telep-
helyén kívül lévõ munkahelyen szervezi meg,

= tisztálkodási eszköz, kedvezményes étkezés, továbbá ugyanolyan munkaruha, külön jogszabály alapján kötelezõen
elõírt egyéni védõeszköz, mint ami a vele azonos munkahelyen, illetve munkafeltételek között foglalkoztatott mun-
kavállalót megilleti.

5.5. sor: A hozzájárulásra kötelezett az Szt. 15. §-ának (4) bekezdése alapján megszervezett szintvizsgával kapcsolat-
ban két közremûködõ szakértõ díjazását számolhatja el a szakképzési hozzájárulás teljesítésénél a kötelezõ legkisebb
munkabér legfeljebb 2 százalékának mértékéig szakértõnként és vizsgázónként.

5.6. sor: Itt kell szerepeltetni a tanuló, illetve hallgató javára megkötött kötelezõ felelõsségbiztosítás, valamint a tanu-
ló rendszeres orvosi vizsgálatának számlával igazolt költségeit, amelyekre a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról
szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadóak.

5.7. a) sor: Ebben a sorban csak a gyakorlati képzést szervezõk által munkaviszonyban foglalkoztatott gyakorlati okta-
tóként, szakoktatóként foglalkoztatott dolgozó, valamint a tanuló gyakorlati képzésével megbízott egyéb szakember dí-
jazását és annak járulékait lehet elszámolni.

A tanulók képzésére elszámolható díjazás összegének meghatározásánál figyelembe kell venni:
– Az egyidejûleg gyakorlati képzésben részesülõ – a bevallás 27. sorában bevallott – tanulók közoktatási törvényben

meghatározott csoportlétszámát. (A közoktatási törvény a szakközépiskolai és szakiskolai gyakorlati képzésre meghatá-
rozott tanulói csoportlétszám minimumát 8 fõben állapítja meg. Amennyiben jogszabály, vagy a gyakorlati oktatás köz-
ponti programja más csoportlétszámot, illetve idõtartamot ír elõ, a foglalkoztatható szakoktatók létszámát annak alapján
kell megállapítani. A sajátos nevelési igényû tanulók esetében a tanulási képességet vizsgáló szakértõi és rehabilitációs
bizottság, illetve az országos szakértõi és rehabilitációs tevékenységet végzõ bizottság szakértõi véleménye szükséges.)

– A gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként, szakoktatóként, oktatóként foglalkoztatott dolgozó, valamint a ta-
nuló gyakorlati képzésével megbízott egyéb szakember díjazása, társadalombiztosítási és egyéb járuléka, útiköltség-térí-
tése akkor számolható el a hozzájárulási kötelezettség terhére, amennyiben a tanuló gyakorlati képzését és felügyeletét
ellátó dolgozó a hozzájárulásra kötelezettel munkaviszonyban áll.

– A kötelezettség terhére a ténylegesen kifizetett díjazás és járulékai (társadalombiztosítási és munkaadói járulék, té-
teles egészségügyi hozzájárulás) számolhatók el, amennyiben a fõállásban gyakorlati oktatóként, szakoktatóként foglal-
koztatott dolgozóhoz beosztott tanulók száma eléri a fentiek szerint meghatározott átlaglétszámot .

A dolgozó díjazásából elszámolható hányad felsõ határa:
= középfokú iskolai végzettségû dolgozó esetén a kötelezõ legkisebb munkabér (minimálbér) háromszorosa,
= középiskolai végzettséggel, vagy mestervizsgával rendelkezõ dolgozó esetén a kötelezõ legkisebb munkabér

(minimálbér) négyszerese,
= felsõfokú iskolai végzettségû dolgozó esetén a kötelezõ legkisebb munkabér (minimálbér) négy és félszerese.
Ha a tanulók száma nem éri el az átlaglétszámot, az elszámolható hányad felsõ határát olyan arányban kell csökken-

teni, amilyen arányban a tanulók száma kevesebb az átlaglétszámnál.
– A felsõoktatásban részt vevõ hallgatók esetén a gyakorlati képzésben oktatóként, szakoktatóként foglalkoztatott

munkavállaló díjazásánál irányadó, hogy 15 hallgatónként lehet 1 fõ teljes munkaidõben foglalkoztatott oktató díjazását
elszámolni. A nem teljes munkaidõben foglalkoztatott munkavállaló díjazását a fentiek figyelembevételével arányosan
lehet elszámolni.
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A részmunkaidõben foglalkoztatott munkavállaló díjazását a fentiek figyelembevételével, arányosan lehet elszámolni.
Az Szht. mellékletének 3. pontjában meghatározott, az oktatókra, szakoktatókra elszámolható díjhányadok összegét

túl nem lépve, a keretösszeg az oktatók, szakoktatók díjazására a hozzájárulásra kötelezett által saját döntése szerint cso-
portosítható, felhasználható.

5.7. b) sor: Ebben a sorban kizárólag a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésrõl szóló 78/1993. (V. 12.)
Korm. rendelet alapján kötelezõen járó és téríthetõ költségek számolhatók el arányosan.

6. sor: Ez az összeg az Szht. mellékletének 1–3. pontjában felsorolt jogcímeken felmerült, a visszatérítés kiszámítá-
sánál figyelembe vehetõ költségek együttes összege.

II. Átalányelszámolás esetén

Az átalányelszámolást választó hozzájárulásra kötelezettek töltik ki a következõ sorokat, ha a gyakorlati képzést az
Szt. 27. §-a szerinti tanulószerzõdés alapján szervezik, és az Szht. mellékletének 1–3. pontjaiban szabályozottak helyett a
melléklet 4. pontja szerint számolnak el visszatéríthetõ költségeket. Ebben az esetben az 5.1.a)–6. sorokat üresen kell
hagyni!

7. a) sor: Ebben a sorban elszámolható a tanulónak az Szt. 33. §-ának (3) bekezdés d) sora szerinti, a képzés teljes idõ-
tartamára kifizetett pénzbeli juttatás, a mindenkori minimálbér legfeljebb 50%-a mértékéig, továbbá a nyugdíj- és egész-
ségbiztosítási járulékot, amelyek a tanulónak kifizetett pénzbeli juttatást terhelik.

7. b) sor: Ebben a sorban az alapképzési támogatási szerzõdés keretében a tanulószerzõdéses tanulók kötelezõ pénz-
beli juttatásához kapott támogatás tárgyévi összegét – az évközi adatlapokon levont összeget is beleértve – levonásba he-
lyezni.

7. c) sor: Ebben a sorban a további költségeinek fedezetére tanulószerzõdéssel rendelkezõ tanulónként, havonta a kö-
telezõ legkisebb munkabér (minimálbér) százötven százalékának megfelelõ összeg számolható el.

8. sor: Ez az összeg az Szht. mellékletének 4. pontjában felsorolt jogcímeken felmerült, a visszatérítés kiszámításánál
figyelembe vehetõ átalány költségek együttes összege.

Visszatérítési igény elszámolása

9. sor: A hozzájárulásra kötelezett akkor jogosult visszatérítésre, ha az Szht. melléklete szerinti – a bruttó kötelezett-
ség terhére elszámolható – költségeinek összege önmagában meghaladja a bruttó kötelezettség és a 3. sorban feltüntetett
költség-hozzájárulás együttes összegét.

Amennyiben a hozzájárulásra kötelezett hozzájárulási kötelezettségét kizárólag gyakorlati képzés megszervezésével
teljesíti, és a tárgyévben kifizetett elszámolható költségei (kiadásai) önmagukban meghaladják a bruttó kötelezettséget,
akkor az azt meghaladó részt az alaprészbõl visszaigényelheti, amelyet az alaprészbõl a rendelkezésre álló összeg, illetõ-
leg a költségvetési törvényben jóváhagyott éves elõirányzat erejéig ki kell elégíteni.

10. sor: Ezt a sort a 2006-ban évközi visszatérítésben részesülteknek kell kitölteniük. A kitöltésnél ügyelni kell arra,
hogy csak a visszatérítés jogcímen kapott összeget kell a bevallásban szerepeltetni, az egyéb jogcímen, például alapkép-
zési költség-hozzájárulásként kapott támogatást nem szabad figyelembe venni.

11. sor: Ebben a sorban a 2006-ra visszatéríthetõ, és a 2006-ban évközben visszatérített, az MPA Fejlesztési és Kép-
zési Alaprész által pénzügyileg is visszatérített összegek közötti differenciát kell kimutatni:

– a) A hozzájárulásra kötelezett által visszautalandó rovatot akkor kell kitölteni, ha az évközben visszatérített
– 10. sorban feltüntetett – összeg meghaladja a visszatéríthetõ összeget.

A visszafizetéseket a Munkaerõpiaci Alap Magyar Államkincstárnál vezetett MPA Fejlesztési és Képzési Alaprész Le-
bonyolítása 10032000-00282345-70000007 számú számlára kell átutalni. Az átutalásnál kérjük a közlemény rovatban
feltüntetni a „2006. évi visszatérítés elszámolás” szöveget, továbbá az átutalási megbízás utolsó sorának utolsó hét pozí-
cióját az alábbiak szerint kitölteni:
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– b) A hozzájárulásra kötelezett javára kiutalandó rovatot akkor kell kitölteni, ha az év közben visszatérített – 8. sor-
ban feltüntetett – összeg kevesebb a visszatéríthetõnél.

A visszatérítési igényt érvényesítõ hozzájárulásra kötelezett az éves bevallásához csatolja a területi gazdasági kamará-
nak az oktatott szakképesítés tekintetében illetékes gazdasági érdek-képviseleti szervezettel együttmûködve kiadott és
érvényben lévõ tanúsítványa másodlatát arról, hogy rendelkezik az adott szakképesítés gyakorlati képzéséhez jogsza-
bályban elõírt feltételekkel. A tanúsítványnak tartalmaznia kell a többmûszakos gyakorlati képzést is figyelembe vevõ
létszámkapacitást.

Visszaigénylõk esetében értelemszerûen a 12–23. sorokban nem számolható el összeg.

III. Az I. tételes költségelszámolás, vagy a II. átalányelszámolás után fennmaradó
szakképzési hozzájárulási kötelezettség elszámolása

12. sor: Itt kell feltüntetni az Szht. 4. § (8) bekezdésében elõírt megállapodás alapján – a 13/2004. (IV. 27.) OM rende-
let szerint a Szakképzési Alaprészhez bejelentkezett más hozzájárulásra kötelezettnek – az átirányított tanulói/hallgatói
létszám és az általa végzett kiegészítõ gyakorlati képzésnek ideje szerint arányos, az Szht. mellékletének 3. pontjában
részletezett oktatói díjazás költségei megtérítésére (5.7. sor) átadott összeget.

A gyakorlati képzésnek több hozzájárulásra kötelezett által közösen mûködtetett, közös tulajdonukban lévõ, vagy ál-
taluk közösen bérelt gyakorlati képzési célú létesítményben (üzemközi tanmûhelyben) történõ megszervezése esetén a
hozzájárulásra kötelezett az Szht. 4. §-ának (2) bekezdésben meghatározott tételekkel – közös megállapodás alapján a
saját tanulója arányában – csökkentheti a bruttó kötelezettségét.

Gyakorlati képzés megszervezésének kell tekinteni azt is, ha a hozzájárulásra kötelezett megállapodás alapján egy
másik, gyakorlati képzéssel teljesítõ hozzájárulásra kötelezett számára (a továbbiakban: költség-hozzájárulásban része-
sített) – az általa végzett kiegészítõ gyakorlati képzésnek – az Szht. 4. §-ának (2) bekezdés szerint elszámolható költsé-
geihez (kiadásaihoz) hozzájárulást ad át, melyet a költséghozzájárulásban részesített az Szht. 4. §-ának (2) bekezdés
a)–c) soraiban feltüntetett tételek fedezetére használhat fel. Ebben az esetben a hozzájárulásra kötelezett – amennyiben a
bruttó kötelezettségének az átadott összeggel csökkentett része még fedezetet nyújt – az Szht. 4. §-ának (3)–(5) bekezdé-
sekben meghatározott tételekkel csökkenti a bruttó kötelezettségét. A költség-hozzájárulásban részesített nem veheti
figyelembe kötelezettségcsökkentõ tételként azt a költséget (kiadást), amelyet részére a másik hozzájárulásra kötelezett
a megállapodás alapján megtérített.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az iskolák nem hozzájárulásra kötelezettek, a részükre átadott oktatási költségtérítések
nem számolhatók el!

13. sor: Ebben a sorban csak a csoportos gyakorlati képzést közvetlenül szolgáló, a hozzájárulásra kötelezettnél folyó
gyakorlati képzés szakirányának megfelelõ, a foglalkoztatott tanulók átlag létszáma alapján indokolt, a gyakorlati okta-
tás központi programjához kapcsolódó tárgyi eszköz (eszköz, szerszám, kisgép, mûszer, tenyészállat, szaporítóanyag,
amennyiben tárgyi eszközként vannak nyilvántartva!) beszerzésére, bérlésére karbantartására, felújítására, pótlására,
illetve bõvítésére, valamint ezen eszközök mûködését biztosító szoftverek beszerzésére a tárgyévben kifizetett összeg,
csökkentve az MPA Képzési Alaprészbõl nyújtott támogatás összegével.

Ha a szakképzési hozzájárulást az Szht. 4. §-ának (1) bekezdése alapján gyakorlati képzés megszervezésével teljesítõ
hozzájárulásra kötelezett a csoportos gyakorlati képzést közvetlenül szolgáló, az Szht. 19. §-ának 4. sora szerinti tárgyi
eszköz (a továbbiakban: tárgyi eszköz) beszerzésére fordított költségét az Szht. 4. §-ának (2) bekezdés b) sora alapján
számolja el, akkor a tárgyi eszközt köteles elkülönítetten nyilvántartani és 5 évig gyakorlati képzés céljára használni.
Tárgyi eszközként elszámolt biológiai alapok, tenyészállatok és szaporítóanyagok esetében az idõtartam 5 évnél rövi-
debb is lehet, ha azt termesztési, illetve tenyésztési okok indokolják.

(Anyag, segédanyag, üzemanyag stb. és azok szállítási költsége valamint amortizáció nem számolható el kötelezett-
ségcsökkentõ tételként a 13. sorban.)

Az átlagos, szintentartó beruházást meghaladó költségelszámolás esetén az ebbe a sorba beállított összegrõl részletes
kimutatást kérünk mellékelni.

14. sor: Ebbe a sorba a szakmai alapképzés céljait is szolgáló, az Szt. 54/B. §-ának 22. sora szerinti tanmûhely
(a továbbiakban: tanmûhely) bérleti, munkavédelmi, tûzbiztonsági és közüzemi szolgáltatásai díjára (víz, csatorna,
elektromos áram, vezetékes gáz, távfûtési szolgáltatás, szemétszállítás) a tárgyévben fordított ellenõrizhetõ és arányos
költségek összegét kell feltüntetni.
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Az Szht. 4. §-ának (2) bekezdés c) pontja alapján elszámolható költségek nagysága az Szt. 54/B. §-ának 22. pontja
szerinti tanmûhely (a továbbiakban: tanmûhely) gyakorlati képzéssel hasznosított idõtartamára vonatkozó, a tanmûhely
adottságait, az üzemeltetett berendezések névleges teljesítményét figyelembe véve az általános költségnormáknak meg-
felelõ – a költségelszámolással egy idõben alapbizonylatként mellékelt számításokkal igazolt – díjhányad.

A 48 000 Ft/tanuló/év összeget meghaladó költségelszámolás esetén az ebbe a sorba beállított összegrõl részletes ki-
mutatást kérünk mellékelni.

15. sor: a tanulószerzõdés alapján foglalkoztatott tanuló gyakorlati képzése során felhasznált anyagköltségre – ta-
nulónként és évenként – legfeljebb a kötelezõ legkisebb munkabér 20 százalékának megfelelõ ellenõrizhetõ összeget
számolhatják el.

16. sor: A hozzájárulásra kötelezett saját munkavállalói számára a felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvény
(a továbbiakban: Fktv.) 20. §-ában meghatározott felnõttképzési szerzõdés, illetõleg a Munka Törvénykönyvérõl szóló
1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Munka Törvénykönyve) szerinti tanulmányi szerzõdés alapján megszervezett
képzés 3/2004. (II. 17.) OM–FMM rendeletben meghatározott költségeit elszámolhatja a hozzájárulás terhére. Az elszá-
molt költségek összege nem haladhatja meg a hozzájárulásra kötelezett bruttó kötelezettségének 33 százalékát.

Az OKJ-ben nem szereplõ képzések szakképzési hozzájárulás terhére történõ elszámolhatóságáról a megyei (fõvárosi)
Munkaügyi Tanács dönt.

17. sor: Itt kell kimutatni a bruttó kötelezettség terhére érvényesíthetõ kötelezettség csökkentõ tételek együttes össze-
gét.

18. sor: Itt kell kimutatni a bruttó kötelezettség még fennmaradó részét, vagyis a 4. sor és a 17. sor különbözetét,
amennyiben pozitív összeg.

Amennyiben a 17. sor szerinti összeg azonos a 4. sor szerintivel, úgy a 18. sorba „0”-t kell beírni.
Amennyiben már a 6. vagy 8. sorban szereplõ összeg nagyobb, mint a 4. sor szerinti, úgy a 12–16. sorokban beállított

összegek pénzügyi rendezést nem igényelnek, így a 18. sorba „0”-t kell beírni. (Negatív befizetési kötelezettség nincs.)

19. sor: Az a hozzájárulásra kötelezett, aki a szakképzési hozzájárulási kötelezettségének részben a fentiek alapján tett
eleget, a fennmaradó kötelezettsége még nem teljesített részének, azonban a bruttó kötelezettsége legfeljebb 20 százalé-
kának az Flt.-ben meghatározott Munkaerõpiaci Alap (a továbbiakban: MPA) MPA Fejlesztési és Képzési Alaprész Le-
bonyolítása 10032000-00282345-70000007 számú számlára történõ befizetéssel teljesíti.

20. sor: A befizetési kötelezettség elõírása utáni maradvány összegét kell ebben a sorban feltüntetni.
Amennyiben a 20. sor összege nagyobb, mint nulla, akkor a 20. sorban szereplõ összeget fejlesztési támogatásra lehet

fordítani.

21. a) és b) sorok: Ebben a sorban csak a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §-ában meghatározott mó-
don nyilvántartásba vett szakképzõ iskola, valamint a felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény mellékletében rög-
zített felsõoktatási intézmény számára – fejlesztési megállapodás alapján – a gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek javí-
tását szolgáló felhalmozási támogatás (a továbbiakban: fejlesztési támogatás) nyújtását lehet feltüntetni. A 13/2004.
(IV. 27.) OM rendelet 6. §-a (1)–(4) bekezdés elõírásainak megfelelõ Támogatási szerzõdés alapján, az iskola/intéz-
mény önálló számlaszámára a tárgyév utolsó napjáig átutalt támogatás számolható el, a bruttó hozzájárulási kötelezett-
ség (2. sor) maximum 75%-os mértékéig.

A fejlesztési támogatás összege csak a hozzájárulásra kötelezettnél képzõdött bruttó kötelezettség 75 százalékának
megfelelõ mértékéig vehetõ figyelembe kötelezettségcsökkentõ tételként.

A felsõoktatási intézmények számára nyújtott fejlesztési támogatás – hozzájárulásra kötelezettenként a 75% -os mér-
tékbõl – a bruttó kötelezettség maximum 37,5 százaléka lehet.

Az átadott fejlesztési támogatás összege a bruttó kötelezettség 75%-át, illetve 37,5%-át nem haladhatja meg, azonban
a 20. sor összegénél nagyobb összegben nem állítható be a bevallásba.

(Nem vehetõ figyelembe az iskolafenntartóval, alapítvánnyal, társadalmi szervezettel, az Szt. 2. § (1) a), b), c) sorában
meghatározottakon kívüli, illetve a felsõoktatásról szóló törvény mellékletében nem szereplõ intézménnyel, vagy más
gazdálkodó szervezettel kötött megállapodás alapján, vagy ezek közvetítésével, illetve számla ellenében átadott összeg.)

22. sor: A fejlesztési támogatás összesen sora, vagyis a 21. a) és a 21. b) sorokban szereplõ értékek összege.
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23. sor: A fennmaradó különbség összege, vagyis a befizetési kötzelezettség elõírása utáni maradvány a fejlesztési tá-
mogatás levonása után, vagy nulla.

24. sor: Befizetési kötelezettség sora, amely tartalmazza a 19. sor alapján fizetendõ és a 23. sor alapján fizetendõ
összeget.

25. sor: A 36. Nyilatkozatban feltüntetett tárgyi eszközök és beruházások könyv szerinti nettó értéke, amely a meg-
szûnés, a gyakorlati képzés megszüntetése, vagy egy tanítási évnél hosszabb szüneteltetése esetén válik befizetési köte-
lezettséggé.

26. sor: Befizetési kötelezettség összesen sorban az éves bevallás befizetési kötelezettségének együttes összege kerül
kimutatásra. A befizetési kötelezettség összegét a Munkaerõpiaci Alap Magyar Államkincstárnál vezetett MPA Fejlesz-
tési és Képzési Alaprész Lebonyolítása 10032000-00282345-70000007 számú számlára kell befizetni.

Az átutalásnál kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a „2005. évi szakképzési hozzájárulási kötelezettség” szöve-
get, továbbá az átutalási megbízás utolsó sorának utolsó hét pozícióját az alábbiak szerint kitölteni:
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27. sor: Tanulói/hallgatói átlaglétszám: A 2006. évben a bevallónál gyakorlati képzésben részesített tanulók összes
átlaglétszámát kell megadni.

28. sor: Tanulói/hallgatói átlaglétszám részletezése: a 28.1. sortól a 28.5. sorig szereplõ sorok adatai részletezve tar-
talmazzák a 27. sorban feltüntetett tanulói/hallgatói átlaglétszámot.

Egy adott tanuló/hallgató csak egy sorban szerepelhet.
A bevallás mellékletében feltüntetett létszámadatok meg kell, hogy egyezzenek a „37. Létszámigazolás”-on és a

„38. Igazolás”-on szereplõ adatokkal.
A részletezésben a két félévre leigazolt tanulólétszám egyszerû számtani átlagát soronként kell feltüntetni a 28. sor

megfelelõ pontjaiban.
Amennyiben több iskolával/intézménnyel, hozzájárulásra kötelezettel van gyakorlati képzésre irányuló együttmûkö-

dési megállapodás, akkor az egyes iskolák/intézmények létszámigazolását csatolni kell és a 28. sorokban csak az össze-
sített átlaglétszámot kell megadni.

A szorgalmi idõt követõ összefüggõ szakmai gyakorlaton részt vevõ tanulók között csak azokat kell szerepeltetni,
akiknek a szorgalmi idõ alatt a gyakorlati képzése nem a beküldõnél történik.

29. sor: Munkaviszonyban foglalkoztatott gyakorlati oktatói, szakoktatói létszámhoz azoknak az oktatóknak, szakok-
tatónak a létszámát kell beírni, akiket a hozzájárulásra kötelezett munkaviszonyban foglalkoztat.

30. sor: a 29. sorban szereplõ létszámból azt az oktatói létszámot kell feltüntetni, amely a tanulói és hallgatói létszám
alapján az 5.7. sorban az elszámolásnál figyelembe vehetõ. Ez a létszám nem lehet nagyobb a 29. sorban feltüntetett lét-
számnál.

31. sor: Tanmûhely: A gyakorlati képzést szervezõ bevalló tanmûhelyét kérjük jelölni a megfelelõ válasz aláhúzá-
sával.

32. sor: A szakképzés(ek) megnevezése és OKJ számának feltüntetésére szolgál, amelyek gyakorlati képzése a hozzá-
járulásra kötelezettnél történik.

33. sor: Együttmûködési megállapodás: tételesen fel kell sorolni – a név, cím, nyilvántartásba vételi szám, adószám,
átvett/átadott összegek és átírányított tanulók/hallgatók létszámának feltüntetésével – mindazon hozzájárulásra kötele-
zettet:

33.1. sor: melyektõl a 3. sorban bevallott költség-hozzájárulásra összeget átvett,
33.2. sor: melyeknek a 12. sorban bevallott költség-hozzájárulásra összeget átadott.

34. sor: Együttmûködési megállapodás: tételesen fel kell sorolni – a név, cím, adószám, OM azonosító feltünteté-
sével – mindazon szakképzõ iskolákat/felsõoktatási intézményeket:

34.1. sor: amelyekkel gyakorlati képzésre megállapodást kötöttek,
34.2. sor: amelyekkel fejlesztési támogatásra szerzõdést kötöttek, a támogatásként átutalt összeg szerepeltetésével.
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33–34. sorok kitöltésekor – helyszûke esetén – cégszerûen aláírt pótlap csatolása lehetséges.

35. sor: A tárgyidõszakban már folyósított támogatás: Ebben a táblázatban az évközi visszatérítés jogcímen 2006-ban
kapott összegeket kell a banki jóváírások dátumának emelkedõ sorrendjében feltüntetni.

36. Nyilatkozat
A gyakorlati képzés szervezésének teljes megszûnése, vagy egy oktatási évnél hosszabb szünetelése esetén a szakkép-

zési hozzájárulási kötelezettség terhére korábban beszerzett, a megszûnés (szünetelés) által érintett tárgyi eszközök és
beruházások – a megszûnés idõpontjában fennálló – könyv szerinti értéke a szakképzési hozzájárulási kötelezettség mér-
tékét növeli, és legkésõbb a megszûnéssel egyidejûleg – szüneteltetés esetén a tanítási év letelte elõtt – be kell fizetni az
Alaprész Kincstárnál vezetett számlájára.

Az Szht. 4. §-a szerinti gyakorlati képzést szervezõ hozzájárulásra kötelezett megszûnése minden esetben a gyakorlati
képzés szervezésének megszûnését jelenti.

A jogutóddal történõ megszûnés esetén – amennyiben a jogutód a gyakorlati képzést jogszerûen folytatja – a jogelõd-
nek nem keletkezik az Szht. 7. §-ának (8) bekezdésében elõírt befizetési kötelezettsége.

Amennyiben záró bevallást ad be a hozzájárulásra kötelezett a vállakozás megszûnése miatt, minden esetben ki kell
töltenie a Nyilatkozatot, és be kell írnia a gyakorlati képzés megszûnése miatt keletkezõ befizetési kötelezettségét a
25. sorban. A bevallást akkor is be kell nyújtani, ha a megszûnéssel érintett tárgyi eszközök és beruházások könyv szerin-
ti nettó értéke nulla.

Amennyiben a gyakorlati képzést szünetelteti a hozzájárulásra kötelezett
– Arról a tárgyévrõl/üzleti évrõl, amelyben a gyakorlati képzést befejezi, a szakképzési hozzájárulás bevallását és a

befizetését az OM Alapkezelõ felé kell teljesíteni.
– Arról a tárgyévrõl/üzleti évrõl, amelyben a gyakorlati képzés teljes évben szünetel, a szakképzési hozzájárulás be-

vallását és befizetését a területileg illetékes APEH Igazgatósága felé kell teljesíteni.
Az egy tanítási évnél hosszabb szüneteltetés esetén a OM Alapkezelõ Igazgatósága felé is bevallási kötelezettsége ke-

letkezik – a tárgyi eszközök és beruházásoknak a megszûnés idõpontjában fennálló könyv szerinti értéke vonatkozásá-
ban – a második tanítási év megkezdése elõtt a hozzájárulásra kötelezettnek.

A szakképzési hozzájárulási kötelezettség terhére korábban beszerzett, a szünetelés által érintett tárgyi eszközök és
beruházások – a szüneteltetés idõpontjában fennálló – könyv szerinti értéke a szakképzési hozzájárulási kötelezettség
mértékét növeli, és legkésõbb a tanítási év letelte elõtt be kell vallani és egyidejûleg fizetni az Alaprész Kincstárnál veze-
tett számlájára. Ez a bevallási kötelezettség a tárgyévi szakképzési hozzájárulásról a területileg illetékes APEH Igazga-
tósága felé teljesítendõ bevallást és befizetést nem érinti.

Ebben az esetben a bevalláshoz az adott évi „ÉVES BEVALLÁS” nyomtatványt kell használni és csak a „36. Nyilat-
kozat”-ot és a 25. sort kell kötelezõen kitölteni az azonosító adatokon (1. oldal) túlmenõen. A gyakorlati képzés szünetel-
tetését az elsõ oldalon jelölni kell.

A kötelezõen beadandó bevallási nyomtatvány 1–5. oldalból és a „36. Nyilatkozat”-ból kell, hogy álljon. Három ere-
deti példányban, minden oldalon cégszerû aláírással hitesített formában kell benyújtani.

A bevallást akkor is be kell nyújtani, ha a szüneteltetéssel érintett tárgyi eszközök és beruházások könyv szerinti nettó
értéke nulla és emiatt nem keletkezik befizetési kötelezettség.

37. Létszámigazolás
A bevallásban szereplõ létszámadatokat a szakképzõ iskolával, illetve a felsõoktatási intézménnyel igazoltatni kell! Az

igazolások csak a kiállítók eredeti cégszerû aláírásával fogadhatók el.
Mint gyakori hiányosság, külön felhívjuk a figyelmet, hogy az igazoláson ki kell tölteni a bevalló gyakorlati képzést

szervezõ gazdálkodó nevét is.
A 28. sorban lévõ létszámadatok igazolására – több iskola, vagy intézmény esetén – a bevallás 8. oldala másolható.
A létszámigazolás összesen értékéhez a két félévben igazolt tanulók/hallgatók egyszerû számtani átlagát kell összesít-

ve feltüntetni.

38. Igazolás
A bevallásban szereplõ 28.5. sorban létszámadatokat a kiegészítõ gyakorlati képzésre átirányító gyakorlati képzést

szervezõ hozzájárulásra kötelezettel igazoltatni kell! Az igazolások csak a kiegészítõ gyakorlati képzést végzõ és az át-
irányító hozzájárulásra kötelezett eredeti cégszerû aláírásával fogadhatók el.

A 28.5. sorban lévõ létszámadatok igazolására – több átirányító gyakorlati képzõ esetén – a bevallás 9. oldala másol-
ható.

Az igazolás összesen értékéhez az igazolt tanulók/hallgatók egyszerû számtani átlagát kell összesítve feltüntetni.
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39. Nyilatkozat köztartozásról
Ha a hozzájárulásra kötelezett visszatérítésre jogosult, akkor ki kell töltenie a köztartozásról szóló nyilatkozatot és

csatolnia kell a bevalláshoz a kiutalás teljesítése érdekében.
Amennyiben adótartozása, illetve adók módjára behajtható köztartozása van, a nyilatkozatban szereplõ tartozás mér-

tékéig a visszatérítendõ támogatás összege visszatartásra kerül. Amikor a köztartozás rendezését hiteltérdemlõen igazol-
ják, a visszatartott támogatás kiutalásra kerül.

Amennyiben a 13., illetve a 14. sorokban szereplõ összegeket részletezni szükséges kérjük, hogy az erre vonatkozó
részletes kimutatást csatolják a bevalláshoz.

Kérjük, ügyeljen a bevallás helyes és soros kitöltésére. Ne feledje, hogy a szabályszerûen kitöltött nyomtatvány min-
den oldalát cégszerû aláírással (eredeti aláírás és bélyegzõ) hitelesíteni kell!

A bizonylat ellenõrzési szempontjai

1. B2.= B1.×0,015
2. B3.= SUM B33.1
3. B4.= B2. + B3.
4. B5.1.a < vagy = B28.1×12×62500×0,5
5. B5.1.b = B28.1×9375×12 (amennyiben alapképzési támogatásban részesült!)
6. B5.1.c < vagy = B5.1.a×0,29
7. B5.2. < vagy = (B28.21+ B28.22 + B28.3 + B28.4)×62500×0,5
8. B5.3. < vagy = B28.5×62500×0,5×gyakorlati hónapok száma
9. B5.4. < > 0, akkor B27. < > 0

10. B5.6. < > 0, akkor B27. < > 0
11. B5.7.a < > 0, akkor B30.> 0
12. B5.7.b < > 0, akkor B30. < > 0
13. B6.= B5.1. (a–b+c) + B5.2.+ B5.3.+ B5.4.+ B5.5.+ B5.6.+ B5.7. (a+b)
14. B8.= B7.a+B7.b+B7.c
15. B9.= B4.–B6. vagy B4.–B8.
16. B10.= SUM B35.
17. B11.= B9.–B10.
18. B12.= SUM B33.2
19. B13. < > 0, akkor B27. < > 0
20. B14. < > 0, akkor B27. < > 0
21. B15. < > 0, akkor B28.1. < > 0
22. B16. < vagy = B2.×0,33
23. B17.= B6.+ B8.+ B12.+ B13.+ B14.+ B15.+ B16.
24. B18.=B4.–B17. vagy 0
25. B19.a= B2.×0,2
26. B19.b= B18.
27. B20.= B18.–B19. vagy 0
28. B21.a < vagy = B2.×0,75 és B21.a = SUM B34.2
29. B21.b < vagy = B2.×0,375 és B21.b = SUM B34.2
30. B22.= B21.a+B21.b
31. B23.= B20.–B22.
32. B24.= B19.a+B19.b+B23.
33. B25.= B36.
34. B26.= B24.+ B25.
35. B27.= B28.1+ B28.21+ B28.22+ B28.3+ B28.4+ B28.5
36. B29. < vagy = B30.
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A Nyugat-Magyarországi Egyetem Alapító Okirata

2006. október

A Nyugat-Magyarországi Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény 88. §-a, valamint a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. §-ának (1) be-
kezdése és a 115. § (2) b) pontja alapján az alábbi alapító okiratot adom ki.

A felsõoktatási intézményhálózat átalakításáról, továbbá a felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról
szóló 1999. évi LII. törvény rendelkezései alapján 2000. január 1-jei hatállyal létrehozott intézmény jogelõdei:
– a Soproni Egyetem, amelynek történeti elõzménye az 1735-ben alapított bányászati iskolából 1763-ban alapított sel-

meci Bányászati Fõtanintézet, 1770-tõl Bányászati Akadémia és az 1807-ben létrehozott Erdélyeti Akadémiaként,
majd 1919-tõl Bányászati és Erdészeti Fõiskolaként mûködött; többszöri átszervezést követõen közvetlen jogelõdje a
felsõoktatási intézményekrõl szóló 1962. évi 22. sz. tvr.-el létrehozott Erdészeti és Faipari Egyetem, valamint az egye-
tem szervezetében az 1962-ben alapított Felsõfokú Földmérési Technikum jogutódja, az 1972-tõl mûködõ Földmérési
és Földrendezõi Fõiskolai Kar, Székesfehérvár;

– a Pannon Agrártudományi Egyetem Mezõgazdaság-tudományi Kar, Mosonmagyaróvár, amelynek jogelõdje az
1818-ban alapított Mosonmagyaróvári Gazdasági Felsõbb Tanintézet, a felsõoktatási intézményekrõl szóló 1962. évi
22. sz. tvr.-el létesített egyetemi jellegû Mosonmagyaróvári Agrártudományi Fõiskola, a Kaposváron Mezõgazdasági
Fõiskola létesítésérõl szóló 1971. évi 21. sz. tvr.-el és a keszthelyi Agrártudományi Egyetem karairól és a képzési idõ-
rõl szóló 1029/1970. (VIII. 7.) sz. Korm. határozattal létrehozott keszthelyi Agrártudományi Egyetem Mezõgazda-
ság-tudományi Kara;

– az Apáczai Csere János Tanítóképzõ Fõiskola, amelynek jogelõdje az 1778-ban Gyõrben megnyílt norma-iskola-
együttes tanítóképzõ tagozata, a tanító- és óvónõképzésrõl szóló 1958. évi 26. sz. tvr. és a tanító- és óvónõképzésrõl
szóló 1958. évi 26. számú tvr. végrehajtásáról szóló 187/1958. (M. K. 23.) M. M. számú utasítás alapján 1959-ben lét-
rejött felsõfokú Gyõri Tanítóképzõ Intézet, amelyet a tanítóképzõ fõiskolák létesítésérõl szóló 1974. évi 13. sz. tvr. és
az egyes pedagógusképzõ intézmények átszervezésével kapcsolatos intézkedésekrõl szóló 10451974. (VIII. 31.) MT
határozat alapján 1975. szeptember 1-jétõl Gyõri Tanítóképzõ Fõiskola elnevezésérõl szóló 1978. évi 23. sz. tvr. alap-
ján vette fel;

– a Benedek Elek Pedagógiai Fõiskola, amelynek az 1874-ben megindított gyermek kertésznõi tanfolyam képzési elõz-
ményeire épülõ jogelõdje a tanító- és óvónõképzésrõl szóló 1958. évi 26. sz. tvr. végrehajtásáról szóló 187/1958.
(M. K. 23.) M. M. számú utasítás alapján 1959-ben létesített soproni felsõfokú Óvónõképzõ Intézet, a fõiskolákról
szóló 1048/1990. (III. 21.) MT. h. sz. határozattal létrehozott Soproni Óvónõképzõ Fõiskola; a fõiskola Benedek Elek
nevét a fõiskolákról szóló 1048/1990. (III. 21.) MT. h. sz. határozat módosításáról szóló 1051/1991. (XI. 5.) Korm. ha-
tározat alapján vette fel.

1. Az intézmény hivatalos neve: Nyugat-Magyarországi Egyetem.
Rövidített megnevezése: NyME.
Angol nyelvû megnevezése: University of West Hungary.

2. Az intézmény alapítója: a Magyar Köztársaság Országgyûlése.

3. Az intézmény fenntartójának alapító jogok gyakorlójának (felügyeleti szervének):
megnevezése: Oktatási és Kulturális Minisztérium,
címe: 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

4. Az intézmény mûködési helye
4.1. székhelye: 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
4.2. telephelyei:
– 9022 Gyõr, Liszt Ferenc u. 42.,
– 9200 Mosonmagyaróvár, Vár u. 2.,
– 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1–3.

4.3. Az intézmény székhelyen kívüli képzésének székhelyei:
– 1054 Budapest, Akadémia u. 1.,
– 1052 Budapest, Piarista köz 1.,
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– 8500 Pápa, Erkel F. u. 39.,
– 7621 Pécs, Váradi u. 4.,
– 8000 Székesfehérvár, Balatoni u. 143.,
– 9700 Szombathely, Károlyi G. tér 4.
– 94501 Komarno, Hardná 2.

4.4. Az intézmény által alapított és fenntartott közoktatási intézmények
neve: Nyugat-Magyarországi Egyetem Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola,
címe: 9022 Gyõr, Gárdonyi Géza u. 2–4.

neve: Nyugat-Magyarországi Egyetem Aranykapu Gyakorló Óvoda,
címe: 9400 Sopron, Ferenczy János u. 5.,

neve: Nyugat-Magyarországi Egyetem Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda,
címe: 9400 Sopron, Zsilip u. 1–3.,

neve: Nyugat-Magyarországi Egyetem Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium,
címe: 9400 Sopron, Szent György u. 9.

5. Az intézmény gazdálkodási jogköre: önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkezõ központi költségvetési szerv.

6. Az intézmény szakágazati besorolása és az alapvetõ szakfeladat száma
szakág: 803000,
jellemzõ szakfeladat: 803119.

7. Az intézményhez részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv nem tartozik.

7.1. Az intézmény részjogkörû költségvetési egysége:
– Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mosonmagyaróvári Agrártudományi Centrum,
címe: 9200 Mosonmagyaróvár, Vár u. 2.

8. Az intézmény tevékenységi körei
8.1. Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:

– A 8.1.1. pontban meghatározott képzési területen és képzési szinten alapképzést, továbbá szakirányú továbbképzést
folytathat, s e képzésben oklevelet ad ki.

– Az oktatási miniszternek az 1993. évi LXXX. törvény alapján kiadott szakindítási engedélye alapján kifutó rend-
szerben egyetemi és fõiskolai szintû képzést folytat.

– A 8.1.2. pontban meghatározott szakmacsoportban felsõfokú szakképzést folytathat, s e képzésben bizonyítványt
ad ki.

– Az Ftv. a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvényben, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben és
a felnõttképzésrõl szóló 2001. évi Cl. törvényben foglaltak szerint részt vesz a közoktatási, továbbá a felsõoktatás-
nak nem minõsülõ szakképzési és az ágazati törvényekben meghatározott egyéb képzési feladatok megvalósításá-
ban.

– A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudományterületeken, illetve mûvészeti ágban, alap-, alkalmazott és
kísérleti kutatásokat és fejlesztéseket, tudományszervezést, technológiai innovációt, valamint az oktatást támogató
egyéb kutatásokat végez.

– Az Ftv.-ben foglaltak alapján részt vesz az agrárgazdaság körébe tartozó feladatok ellátásában a vonatkozó külön
jogszabályok rendelkezése szerint.

– Közoktatási intézmény alapítójakét és fenntartójaként közoktatási feladatokat lát el, pedagógusképzést folytató in-
tézményként gyakorló közoktatási intézmény fenntartója.

– A gyakorlati képzés céljaira tanüzemet, tangazdaságot üzemeltet.
– A képzés céljait szolgáló gyakorlóhelyet (mûhelyt) tart fenn.
– A nemzeti és az egyetemes kultúra és a mûvészetek közvetítésével, mûvelésével és fejlesztésével, az anyanyelvi és

az idegen nyelvi ismeretek fejlesztésével hozzájárul a hallgatók felkészítéséhez az értelmiségi létre.
– Az oktatás és a kutatás színvonalas ellátásához szükséges nemzetközi kapcsolatait fejleszti és ápolja.
– Tankönyv- és jegyzetkiadást, taneszköz-fejlesztést végez.
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– Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére saját szervezetében tankönyv- és jegyzetellátást, könyvtári és la-
boratóriumi szolgáltatást, kollégiumi elhelyezést, kulturális és sportolási lehetõséget nyújt, továbbá olyan szolgáltatá-
sokat, amelyek a hallgatók beilleszkedését, egészséges életvitelét és egészségügyi ellátását szolgálják.

– Diákotthoni szolgáltatást nyújt.
– Az alkalmazásában lévõ közalkalmazottak ellátásával kapcsolatos feladatokat végez, a vonatkozó jogszabályok sze-

rint.
– Az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és folyamatos fejlesztésével kapcsolatban saját szervezetben lát el fel-

adatokat.
– Feladatai teljesítése érdekében gazdasági, továbbá belsõ ellenõrzési feladatot ellátó funkcionális szervezeti egységet,

valamint igazgatási, szervezési, mûszaki szolgáltató és más, a mûködést biztosító funkcionális szervezeti egységeket
mûködtet.

A felsorolt feladatokat az intézmény alaptevékenységként látja el, amelynek alapvetõ anyagi feltételeit a fenntartó által
biztosított és az államháztartás alrendszereibõl származó támogatások, átvett pénzeszközök biztosítják, valamint az ál-
lamháztartáson kívüli forrásból származó bevételek, illetve a számára felajánlott vagyon.
Az intézmény tevékenységeinek tevékenységi körök szerinti (TEÁOR) részletes felsorolása:
alaptevékenységek:
80.30: felsõoktatás,
80.42: máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás,
92.31: mûvészeti kiegészítõ tevékenység,
80.10: alapfokú oktatás,
80.22: szakmai alapfokú oktatás,
72.30: adatfeldolgozás,
72.40: adatbázis-tevékenység, on-line kiadás,
73.10: mûszaki kutatás, fejlesztés,
92.51: könyvtári, levéltári tevékenység,
92.61: sportlétesítmény mûködtetése,
85.32: szociális ellátás elhelyezés nélkül.

8.1.1. Képzési terület és képzési szint, amelyeken az intézmény képzést folytat, illetve folytathat:
– agrár,
– bölcsészettudományi,
– gazdaságtudományok,
– informatika,
– jogi és igazgatási,
– mûszaki,
– mûvészet,
– pedagógusképzés,
– sporttudomány,
– társadalomtudományi,
– természettudomány,

alapképzés:
székhelyen, telephelyen: agrár, bölcsészettudományi, gazdaságtudományok, informatika, jogi és igazgatási, mûszaki,
mûvészet, pedagógusképzés, sporttudomány, társadalomtudományi, természettudomány,

székhelyen kívül:
társadalomtudományi (Pécs, Pápa),

mesterképzés:
székhelyen, telephelyen: agrár.

8.1.2. Felsõfokú szakképzés szakmacsoportja, amelyben az intézmény szakképzést folytat, illetve folytathat
székhelyen, telephelyen:
– informatika,
– vendéglátás-idegenforgalom,
– közgazdaság,
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– kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció,
– szociális szolgáltatások,
– ügyvitel,

székhelyen kívül:
– kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció (Székesfehérvár).

8.1.3. Tudományterület, mûvészeti ágak, amelyen doktori képzés, doktori fokozat odaítélés folyik:
– agrártudományok,
– mûszaki tudományok,
– társadalomtudományok,
– természettudományok.

8.2. Az intézmény az alaptevékenységén belül jogosult olyan kiegészítõ tevékenység végzésére, amelyet az alapte-
vékenysége feltételeként rendelkezésre álló, s e célra csak részben lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott
kihasználásával, nem nyereségszerzés céljából végez. Az e tevékenység keretében végzett szolgáltatás, termék-elõ-
állítás érékesítésébõl származó bevételnek fedeznie kell a tevékenységet terhelõ összes kiadást – beleértve az üze-
meltetési, fenntartási kiadások tevékenységre jutó arányos hányadát is – a bevétel fel nem használható részének
figyelembevétele mellett.

Ilyen tevékenységek elsõsorban:
– a hallgatók számára olyan képzés, illetve szolgáltatás nyújtása, amely közvetlenül nem kapcsolódik a képzési és ki-

meneti követelményekben, a szakmai és vizsgakövetelményekben és a tantervekben, illetve szakképzési progra-
mokban foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez,

– felvételei elõkészítõ és egyéb tanfolyamok tartása,
– továbbképzés,
– felnõttképzési tevékenység,
– az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ, szakképesítést nyújtó iskolarendszeren kívüli szakképzés folytatása,
– a képzéshez kapcsolódó tudományterületeken, mûvészeti ágban, kultúramûvelés és -fejlesztés, mûvészeti, szakta-

nácsadói és egyéb tevékenység,
– természettudományi és mûszaki kutatás, kísérleti fejlesztés, társadalomtudományi kutatás,
– agrár- és vidékfejlesztés egyéb feladatai,
– az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak hasznosítása (laborszolgáltatás, kiadói tevékenység, nyomda-

ipari szolgáltatások, nyomdaipari szolgáltatások, nyomdaipari termékek gyártása, munkahelyi vendéglátás, üzemi
étkeztetés, sportlétesítmények és oktatást szolgáló helyiségek, valamint kollégiumi szálláshelyek bérbeadása),

– nyelvvizsgáztatási tevékenység.

Az intézmény tevékenységeinek tevékenységi körök szerinti (TEÁOR) részletes felsorolása:

kiegészítõ tevékenységek:
22.11: könyvkiadás,
22.22: máshová nem sorolt nyomás,
55.23: egyéb szálláshely-szolgáltatás,
55.51: munkahelyi étkeztetés,
70.20: ingatlan-bérbeadás, üzemeltetése,
73.10: mûszaki kutatás, fejlesztés,
73.20: humán kutatás, fejlesztés,
74.14: üzemviteli tanácsadás,
74.20: mérnöki tevékenység, tanácsadás,
74.30: mûszaki vizsgálat, elemzés,
74.87: máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás,
80.42: máshová nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás,
92.51: könyvtári, levéltári tevékenység,
92.52: múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme,
92.61: sportlétesítmény mûködtetése,
92.62: egyéb sporttevékenység.
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8.3. Az intézmény jogosult alaptevékenységén kívül vállalkozási tevékenységként – alapfeladatai ellátásának sé-
relme nélkül – külsõ megbízók, megrendelõk részére oktatási, kutatási, fejlesztõ, szaktanácsadó, szolgáltató s
egyéb feladatok ellátására. Az e tevékenység keretében végzett szolgáltatás, termék-elõállítás értékesítésébõl
származó bevételnek fedeznie kell a tevékenységet terhelõ összes kiadást – beleértve az üzemeltetési, fenntartási
kiadások tevékenységre jutó arányos hányadát is – a bevétel fel nem használható részének figyelembevétele mel-
lett. A vállalkozási tevékenység bevétele nem haladhatja meg két egymást követõ évben az összbevétel egyharma-
dát.

Az alap- és vállalkozási tevékenységek szétválasztásának elveit és a vállalkozási szerzõdéskötés rendjét az intézmény
belsõ szabályzata rögzíti.

8.3.1. Az intézmény vállalkozási tevékenységeinek tevékenységi körök (TEÁOR) szerinti részletes felsorolása:
nincs az intézménynek vállalkozási tevékenysége.

9. Az intézmény tagolásának elvei (az 1. számú mellékletnek megfelelõen):
9.1.1. Az intézményben oktatási szervezeti egységként kar, azon belül intézet, tanszék mûködik.

Az intézmény karokra tagozódik. A karokon oktatási szervezeti egységként intézet, tanszék, továbbá egyes karokon
doktori iskola mûködik. A karok egy vagy több szakmailag összetartozó, a 8.1.1. pont szerinti képzési területeken, kép-
zési szinteken folyó képzés feladatainak ellátását szervezik. Az intézmény karai:
– Apáczai Csere János Kar,
– Benedek Elek Pedagógiai Kar,
– Erdõmérnöki Kar,
– Faipari Mérnöki Kar,
– Geoinformatikai Kar,
– Közgazdaságtudományi Kar,
– Mezõgazdaság- és Élelmiszer-tudományi Kar.

Az intézmény tudományos kutatási és szervezetei egységként kutatócsoportokat mûködtet, közvetlen rektori felügyelet
alatt:
– Erdõ- és Fahasznosítási Regionális egyetemi Tudásközpont,
– Környezeti Erõforrás-gazdálkodási és -védelmi Kooperációs Kutatási Központ.

Az intézményben agrártudományi centrum mûködik.

9.2. Az intézményben könyvtári, levéltári, kollégiumi, informatikai és egyéb feladatokat ellátó szolgáltató szervezeti
egységek mûködnek.

9.3. Az intézmény mûködtetési feladatainak ellátásához gazdasági funkcionális szervezeti egységként gazdasági fõigaz-
gatóságot, igazgatási funkcionális szervezeti egységként rektori hivatalt, belsõ ellenõrzési feladatot ellátó szervezeti
egységként belsõ ellenõrzési csoportot és minõségbiztosítási csoportot mûködtet.

Az intézmény szervezeti felépítését, tagolását az egyes oktatási, tudományos kutatási, szolgáltató és funkcionális szerve-
zeti egységeket és mûködésük rendjét részletesen a szervezeti és mûködési szabályzat határozza meg.

Az intézmény vezetését, a vezetõk megbízását, illetve felmentését, valamint a hatásköröket az Ftv. és az intézmény szer-
vezeti és mûködési szabályzata határozza meg.

10. Az intézmény ingatlanállománya:
10.1. A Magyar Állam tulajdonában lévõ ingatlanok, melyek az intézmény vagyonkezelésében vannak a Kincstári Va-
gyoni Igazgatósággal a jogelõdök által kötött 370729/1997/0100, 262/2003/41205-13, 370774/1998/0100,
639/2003/63206, 37602/1997/010, 370657/1997/0100 számú vagyonkezelési szerzõdésekkel.

10.2. Az intézmény tulajdonában lévõ ingatlanok jegyzéke: nincs az intézménynek.

10.3. További, az intézmény használatában lévõ ingatlanok és a használat jogcíme: 2. számú melléklet szerint.
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11. Az intézmény hallgatói létszáma:
– az Ftv.-ben meghatározottak szerint felvehetõ maximális hallgatói létszám 15 000 fõ, amely számított hallgatói lét-
számként 9810 fõ.

12. Az intézményi hozzájárulással vagy közremûködéssel létrehozott, illetve mûködtetett társaságok, egyesületek,
alapítványok és egyéb szervezetek jegyzéke és az alapítással összefüggõ más dokumentumai a szervezetei és mû-
ködési szabályzat mellékletét képezik.

13. Az alapító okirat a 15237-21/2006. számú alapító okirat módosításával készült, és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat szövegét tartalmazza.

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

üi. szám: OKM.-7352-2/2006.
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1. számú melléklet

3280 OKTATÁSI KÖZLÖNY 32. szám



2. számú melléklet

Az intézmény használatában lévõ ingatlanok jegyzéke

Cím
Helyzrajzi

szám
Alapterület

m2
Szerzõdés
idõtartama

Megjegyzés
Használat
jogcíme

Sopron, Károlymagaslati u. 14. 2005–2006.
12. 31.

Oktatási épület Bérlemény

Sopron, Füles u. 2. Id. Nyelvi K. 6366 532 2005–2006.
12. 31.

Id. nyelvi. Okt. épület Bérlemény

Sopron, Bánfalvi u. 14.
Géptan. t. m.

febr. 19. 523,17 határozatlan Géptani tanmûhely Bérlemény

Sopron, Szent György utca 9. 75 határozatlan Roth Kollégium Bérlemény

Sopron, Lackner K. utca 7. 477/1 határozatlan Roth Szakk.isk. Bérlemény

Sopron, Kossuth utca 7. 3162 241 határozatlan Roth Tanmûhely Bérlemény

Sopron, Verõ József u. 1. 5242/7 78,44 határozatlan Faip. Reg. Egy. T. közp. Bérlemény

Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 9. 6162 1572 határozatlan Gépipari Techn. Okt. ép. Bérlemény
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Közlemény
az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett szakmai tanulmányi versenyekrõl

a 2006/2007-es tanévre

Szakmai tanulmányi versenyek 2006/2007.

I. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett versenyek

Szakmacsoportos szakmai elõkészítõ érettségi tantárgyak versenye (SZÉTV)

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium hatáskörébe tartozó szakmacsoportos szakmai elõkészítõ érettségi tantár-
gyak országos tanulmányi versenyeit a szakterületen mûködõ magyarországi, nappali rendszerû képzést folytató szak-
középiskolák azon tanulói számára, akiknek rendes érettségi vizsgája a versenykiírás tanévének május-júniusi vizsga-
idõszakában esedékes, az alábbi szakmacsoportos bontásban hirdeti meg:

Ssz.
Szakmacsoport

Érettségi tantárgy

A döntõbe
behívható
tanulók
száma

A verseny idõpontja és helye
Nevezési

díjakElõdöntõ Döntõ

1. Egészségügy szakmacsoport
Egészségügyi alapismeretek

20 Ideje:
2007. február 14. 14 óra

Helye:
a versenyzõ iskolája

Ideje:
2007. április 18–20.

Helye:
Pálfy János Mûszeripari
és Vegyipari Szakközép-
iskola
5001 Szolnok,
Tiszaparti sétány 2–3.

Vásárhelyi Pál Közgaz-
dasági Szakközépiskola
5000 Szolnok,
Baross G. út 43.

Gépipari Szakközép- és
Szakiskola
5000 Szolnok, Baross
út 37.

Városi Kollégium
5000 Szolnok, Baross
út 68.

2500 Ft/fõ

2. Szociális szolgáltatások szakmacsoport
Szociális alapismeretek

20

3. Oktatás szakmacsoport
Oktatási alapismeretek

20

4. Mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció
szakmacsoport
Mûvelõdési és kommunikációs alapismere-
tek

10

5. Gépészet szakmacsoport
Gépészeti alapismeretek

30

6. Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport
Elektronikai alapismeretek

30

7. Informatika (szoftver) szakmacsoport
Informatikai alapismeretek

30

8. Vegyipar szakmacsoport
Vegyipari alapismeretek

10

9. Építészet szakmacsoport
Építészeti és építési alapismeretek

20

10. Könnyûipar szakmacsoport
Könnyûipari alapismeretek

20

11. Faipar szakmacsoport
Faipari alapismeretek

20

12. Nyomdaipar szakmacsoport
Nyomdaipari alapismeretek

10

13. Közlekedés szakmacsoport
Közlekedési alapismeretek

30

14. Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakma-
csoport
Környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapis-
meretek

10

15. Közgazdaság szakmacsoport
a) Közgazdasági alapismeretek (üzleti gazda-
ságtan)*

20

b) Közgazdasági alapismeretek (elméleti
gazdaságtan)

30

16. Ügyvitel szakmacsoport
Ügyviteli alapismeretek

24
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Ssz.
Szakmacsoport

Érettségi tantárgy

A döntõbe
behívható
tanulók
száma

A verseny idõpontja és helye
Nevezési

díjakElõdöntõ Döntõ

17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztrá-
ció szakmacsoport
Közgazdaság-marketing alapismeretek

30

18. Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport
Vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek

30

19. Egyéb szolgáltatások szakmacsoport
Rendészeti alapismeretek

10

20. Mezõgazdaság szakmacsoport
Mezõgazdasági alapismeretek

24

21. Élelmiszeripar szakmacsoport
Élelmiszeripari alapismeretek

16

A versenyeket a Nemzeti Szakképzési Intézet szervezi és bonyolítja.
Az országos döntõk valamennyi résztvevõje a többször módosított 100/1997. (VI. 13.) sz. Korm. rendelet 6. § (8) bekez-
dése, valamint a 41. § (5) bekezdése értelmében az adott vizsgatárgyból mentesül az érettségi vizsga letétele alól. A dön-
tõben részt vett tanulók 50%-a (a rangsor elsõ fele) emelt szintû jeles osztályzatot és százszázalékos minõsítést, a további
helyezettek középszintû jeles osztályzatot és százszázalékos minõsítést kapnak.
* A többször módosított 100/1997. (VI. 13.) sz. Korm. rendelet 2. számú melléklet alapján, középszintû jeles osztályza-
tot és százszázalékos minõsítést kaphatnak az országos verseny döntõjében részt vevõ versenyzõk.
A szakmacsoportos szakmai elõkészítõ érettségi tantárgyak versenyére a nevezések beküldési határideje: 2007. január 5.
A nevezés díj befizetését a meghirdetésben jelzett döntõt rendezõ iskola által küldött számla kiegyenlítésével kell teljesí-
teni.
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Közlemény
a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által meghirdetett tanulmányi versenyekrõl

a 2006/2007-es tanévre

Szakmai tanulmányi versenyek

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium által meghirdetett versenyek

a) Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV)

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium az országos tanulmányi versenyeket a hatáskörébe tartozó szakképesítések
esetében, a szakterületen mûködõ szakközépiskolák nappali tagozatán végzõ tanulói számára, az alábbiak szerint hirdeti
meg:

Ssz. Komplex tanulmányi versenyek
A verseny idõpontja és helye

Nevezési díjak
Elõdöntõ Döntõ

1. Gépipari versenyek
a) 52 5442 04 Gépipari számítástech-
nikai technikus
b) 52 5443 01 Acél- és fémszerkezeti
technikus
52 5499 01 Automatizálási technikus
(gépipari szakirány)
52 5432 07 Fémipari anyagtechnikus
52 5442 02 Gépésztechnikus
52 5442 03 Gépgyártás-technológus
technikus

Ideje: 2007. február 15.
14 óra
Helye: a versenyzõ iskolája

Ideje: 2007. április 16–17.
Helye: Petõfi Sándor Gimnázium,
Gépészeti Szakközépiskola és Kollé-
gium
2170 Aszód, Hatvani út 3.

2500 Ft/fõ

2. Villamosipari versenyek
a) Gyengeáramú csoport
52 5423 01 Híradásipari technikus
52 5423 02 Ipari elektronikai techni-
kus
52 5423 04 Irodagép technikus
52 5423 06 Mechatronikai technikus
52 5423 07 Mûszaki számítástechni-
kai technikus
52 5499 01 Automatizálási technikus
(elektronika szakirány)
b) Erõsáramú csoport
52 5422 01 Elektrotechnikai techni-
kus
52 5422 02 Erõsáramú elektronikai
technikus
52 5422 03 Villamosgép és -berende-
zési technikus

Ideje: 2007. február 15.
14 óra
Helye: a versenyzõ iskolája

Ideje: 2007. április 16–17.
Helye: Pattantyús Á. Géza Ipari
Szakközépiskola és ÁMK
9024 Gyõr, Ikva u. 70.

2500 Ft/fõ

3. Vegyipari versenyek
52 5412 01 Általános vegyésztechni-
kus
52 5412 02 Drog- és toxikológiai
technikus
52 5499 10 Vegyipari minõségbizto-
sítási technikus

Ideje: 2007. február 15.
14 óra
Helye: a versenyzõ iskolája

Ideje: 2007. április 2–3.
Helye: Petrik Lajos Vegyipari, Kör-
nyezetvédelmi és Informatikai Szak-
középiskola
1146 Budapest, Thököly út 48–54.

2500 Ft/fõ

4. Könnyûipari versenyek
52 5411 08 Ruhaipari technikus
a) modellezõ
b) technológus
c) marketing

Ideje: 2007. február 15.
14 óra
Helye: a versenyzõ iskolája

Ideje: 2007. április 2–3.
Helye: Jelky András Ruhaipari Szak-
középiskola és Gimnázium
1084 Budapest, Rákóczi tér 4.

2500 Ft/fõ

5. Faipari verseny
52 5411 10 Faipari technikus

Ideje: 2007. február 15.
14 óra
Helye: a versenyzõ iskolája

Ideje: 2007. április 26–27.
Helye: Kaesz Gyula Faipari Szakkö-
zépiskola és Szakiskola
1149 Budapest, Egressy út 36.

2500 Ft/fõ

3284 OKTATÁSI KÖZLÖNY 32. szám



Ssz. Komplex tanulmányi versenyek
A verseny idõpontja és helye

Nevezési díjak
Elõdöntõ Döntõ

6. Nyomdaipari versenyek
51 5243 05 Nyomdai gépmester
51 5278 02 Könyvkötõ
52 5278 02 Nyomdai szöveg- és kép-
szerkesztõ

Ideje: 2007. február 15.
14 óra
Helye: a versenyzõ iskolája

Ideje: 2007. április 19–20.
Helye: Szent-Györgyi Albert Gimná-
zium, Szakközépiskola és Kollégium
5600 Békéscsaba, Gyulai út 55–57.

2500 Ft/fõ

7. Épületgépész verseny
52 5443 03 Épületgépész-technikus

Ideje: 2007. február 15.
14 óra
Helye: a versenyzõ iskolája

Ideje: 2007. április 12–13.
Helye: Vay Miklós Szakképzõ Iskola
3950 Sárospatak, Arany János u. 5.

2500 Ft/fõ

8. Építõipari verseny
52 5801 01 Magasépítõ technikus

Ideje: 2007. február 15.
14 óra
Helye: a versenyzõ iskolája

Ideje: 2007. április 19–20.
Helye: Pollack Mihály Mûszaki
Szakközépiskola, Szakiskola és Kol-
légium
7622 Pécs, Batthyány u. 1–3.

2500 Ft/fõ

9. Pedagógiai verseny
52 1499 03 Pedagógiai asszisztens
54 1499 02 Gyermek- és ifjúságvé-
delmi asszisztens
54 1499 01 Gyógypedagógiai
asszisztens

Ideje: 2007. február 15.
14 óra
Helye: a versenyzõ iskolája

Ideje: 2007. április 26–27.
Helye: Raoul Wallenberg Humán
Szakközépiskola és Gimnázium
1088 Budapest, Ludovika tér 1.

2500 Ft/fõ

10. Kereskedelmi versenyek
52 7862 02 Kereskedelmi technikus

Ideje: 2007. február 15.
14 óra
Helye: a versenyzõ iskolája

Ideje: 2007. április 23–24.
Helye: Berzeviczy Gergely Kereske-
delmi és Vendéglátóipari Szakkö-
zépiskola
3525 Miskolc, Hõsök tere 1.

2500 Ft/fõ

11. Vendéglátás-idegenforgalom verse-
nyek
a) 52 7822 02 Vendéglátó technikus
b) 52 7872 02 Idegenforgalmi techni-
kus

Ideje: 2007. február 15.
14 óra
Helye: a versenyzõ iskolája

Ideje: 2007. április 23–24.
Helye: Berzeviczy Gergely Kereske-
delmi és Vendéglátóipari Szakkö-
zépiskola
3525 Miskolc, Hõsök tere 1.

4500 Ft/fõ

12. Külkereskedelmi versenyek
a) 52 3433 01 Külkereskedelmi ügy-
intézõ
b) 54 3433 03 Külkereskedelmi üz-
letkötõ

Ideje: 2007. február 15.
14 óra
Helye: a versenyzõ iskolája

Ideje: 2007. április 12–13.
Helye: Illyés Gyula Gimnázium és
Közgazdasági Szakközépiskola
2040 Budaörs, Szabadság út 162.

2500 Ft/fõ

13. Ügyviteli versenyek
a) 52 3404 04 Ügyintézõtitkár
b) 54 3404 01 Idegen nyelvi mene-
dzserasszisztens
54 3404 02 Idegen nyelvi ügyintézõ

Ideje: 2007. február 15.
14 óra
Helye: a versenyzõ iskolája

Ideje: 2007. április 12–13.
Helye: Illyés Gyula Gimnázium és
Közgazdasági Szakközépiskola
2040 Budaörs, Szabadság út 162.

2500 Ft/fõ

A versenyeket a Nemzeti Szakképzési Intézet szervezi és bonyolítja.

A versenyek döntõjén részt vevõ azon tanuló, aki az írásbeli, gyakorlati, illetve szóbeli versenyrészen eléri a versenyré-
szen megszerezhetõ pontok 60%-át, jeles osztályzatot kap és az adott versenyrésznek megfelelõ vizsgarész letétele alól
mentesül a 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet 7. § (6) bekezdése alapján.
A vizsgarész(ek) alóli mentesülésrõl és a versenyzõ által elért eredményrõl kiállított igazolás megküldésével értesíti a
versenybizottság a versenyzõ iskoláját. A szakképesítõ bizonyítványt az igazolás alapján a tanuló iskolája mellett mûkö-
dõ szakmai vizsgabizottság adja ki.
Országos Szakmai Tanulmányi Versenyekre a nevezések beküldési határideje: 2007. január 5.
A nevezés díj befizetését a meghirdetésben jelzett döntõt rendezõ iskola által küldött számla kiegyenlítésével kell teljesí-
teni.
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b) Szaktantárgyi versenyek

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium az országos tanulmányi versenyeket a hatáskörébe tartozó szakképesítések
esetében, a szakképzést nappali tagozaton folytató – a versenyszabályzatban meghatározott – tanulók számára az alábbi-
ak szerint hirdeti meg:

Ssz. Komplex tanulmányi versenyek
A verseny idõpontja és helye

Nevezési díjak
Elõdöntõ Döntõ

14. Gyakorlócégek szakmai versenye
(Tanirodai verseny)

Ideje: 2007. február 19. 14 óra
Helye: a versenyzõ iskolája

Ideje: 2007. április 12–13.
Helye: Illyés Gyula Gimnázium és
Közgazdasági Szakközépiskola
2040 Budaörs, Szabadság út 162.

2500 Ft/fõ

15. „Vállalkozás és minõség”****
(Ifjú vállalkozók versenye vállal-
kozás-, vállalkozás-gazdálkodási
ismeretet tanulók számára)

Ideje: 2007. február 14. 9 óra
Helye: a versenyzõ iskolája

Ideje: 2007. április 12–13.
Helye: Illyés Gyula Gimnázium és
Közgazdasági Szakközépiskola
2040 Budaörs, Szabadság út 162.

2500 Ft/fõ

16. Országos Protokollverseny
(Protokoll ismereteket tanulók szá-
mára)
kivétel 52340402 Protokoll ügyin-
tézõ szakképesítést tanulók

Ideje: 2007. február 8. 11 óra
Helye:
Szolnoki Kereskedelmi és Ven-
déglátóipari Szakközépiskola
5000 Szolnok, Károly Róbert
út 2.

Keszthely Város vendéglátó, Ide-
genforgalmi, Kereskedelmi Szak-
képzõ Iskolája és Kollégiuma
8360 Keszthely, Mártírok utca 1.

Giorgio Perlasca Kereskedelmi
és Vendéglátó-ipari Szakközépis-
kola és Szakiskola
1106 Budapest, Maglódi út 8.

Ideje:
2007. március 19–20.
Helye: Balassa Bálint Gazdasági
Szakközépiskola és Szakiskola
2500 Esztergom, Katona István
u. 1.

1000 Ft/fõ

17. Charles Babbage AUTOCAD*
(Gépészet szakmacsoport techni-
kus szakképesítései)
a) Komplex csoport**
b) Tantárgyi csoport

Ideje: 2007. február 14. 9 óra
Helye: a versenyzõ iskolája

Ideje: 2007. március 29–30.
Helye: Bánki Donát Szakközépis-
kola és Gimnázium
2400 Dunaújváros, Bercsényi út 2.

2500 Ft/fõ

18. Pro ENGINEER*; ** Ideje: 2007. február 14. 9 óra
Helye: a versenyzõ iskolája

Ideje: 2007. március 29–30.
Helye: Bánki Donát Szakközépis-
kola és Gimnázium
2400 Dunaújváros, Bercsényi út 2.

2500 Ft/fõ

19. Pneumatika verseny***
(Ipari pneumatikát és hidraulikát
tantárgyi környezetben tanulók
számára)

Ideje: 2007. február 19. 14 óra
Helye: a versenyzõ iskolája

Ideje: 2007. április 2–4.
Helye: Liska József Erõsáramú
Szakközépiskola, Gimnázium és
Kollégium
5100 Jászberény, Rákóczi út 13.

2500 Ft/fõ

20. Országos Elektronikai Konst-
rukciós verseny***
(Ipari elektronikát tantárgyi kör-
nyezetben tanulók számára)

Ideje: Külön értesítés szerint
Helye: a versenyzõ iskolája

Ideje: 2007. április 19–20.
Helye: Puskás Tivadar Távközlési
Technikum
1097 Budapest, Gyáli út 22.

díjtalan

21. Országos Mikrovezérlõ Alkalma-
zói verseny
(Elektronikát tantárgyi környezet-
ben tanulók és Elektrotechni-
ka-elektronika szakmacsoport
tanulói számára)

Ideje: 2007. február 19. 14 óra
Helye: a versenyzõ iskolája

Ideje: 2007. március 29–30.
Helye: Jedlik Ányos Gépipari és
Informatikai Középiskola és Kollé-
gium
9021 Gyõr, Szent István út 7.

1500 Ft/fõ
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Ssz. Komplex tanulmányi versenyek
A verseny idõpontja és helye

Nevezési díjak
Elõdöntõ Döntõ

22. Pattantyús Országos Számítógé-
pes Nyomtatott-áramkör Terve-
zõ Verseny***
(Elektrotechnika-elektronika szak-
macsoport, szakképesítései és az
52 5499 01 Automatizálási techni-
kus és az
52 5423 03 Ipari informatikai tech-
nikus szakképesítések)

Ideje: Külön értesítés szerint
Helye: a versenyzõ iskolája

Ideje: 2006. december 7–8.
Helye: Pattantyús Á. Géza Ipari
Szakközépiskola és ÁMK
9024 Gyõr, Ikva út 70.

2500 Ft/fõ

A versenyeket a Nemzeti Szakképzési Intézet szervezi és bonyolítja.
A versenyek döntõjén részt vevõ tanulók a 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet 7. § (6) bekezdése alapján a következõk sze-
rint mentesülnek a vizsga vagy vizsgarész letétele alól:
* 33 5401 01 Mûszaki rajzoló (gépész) szakképesítést és jeles osztályzatot kap a döntõ résztvevõi közül az a versenyzõ,
aki az összes pontszám legalább 60%-át eléri. A Versenybizottság a versenyzõ elért eredményérõl a Nemzeti Szakkép-
zési Intézetet az igazolás megküldésével értesíti. A szakképesítés bizonyítványát az igazolás alapján a Nemzeti Szakkép-
zési Intézet által mûködtetett vizsgabizottság adja ki.
** a szakmai vizsga elméleti vizsgarésze alól mentesül és jeles osztályzatot kap, az alábbi szakképesítések azon végzõs
tanulója, aki az írásbeli illetve szóbeli versenyrészen eléri a versenyrészen megszerezhetõ pontok 60%-át
52 5432 07 Fémipari anyagtechnikus, 52 5442 02 Gépésztechnikus, 52 5442 03 Gépgyártás-technológus technikus,
52 5442 04 Gépipari számítástechnikai technikus, 52 5443 01 Acél és fémszerkezeti technikus szakképesítések
*** a szakmai vizsga gyakorlati vizsgarésze alól mentesül és jeles osztályzatot kap, az alábbi szakképesítések azon vég-
zõs tanulója, aki a gyakorlati versenyrészen eléri a versenyrészen megszerezhetõ pontok 60%-át.
– Pneumatika verseny: 52 5499 01 Automatizálási technikus (gépipari szakirány), 52 5442 07 Vezérlés- és szabályozás-
technikai technikus
– Országos Elektronikai Konstrukciós verseny: 52 5423 06 Mechatronikai technikus, 52 5423 02 Ipari elektronikai tech-
nikus, 52 5423 01 Híradásipari technikus, 52 5423 03 Ipari informatikai technikus
– Pattantyús Országos Számítógépes Nyomtatott-áramkör Tervezõ Verseny: 52 5499 01 Automatizálási technikus
(elektronikai szakirány), 52 5423 02 Ipari elektronikai technikus, 52 5423 01 Híradásipari technikus, 52 5423 03 Ipari in-
formatikai technikus.
**** a szakmai vizsga alábbi vizsgatantárgya(i) alól mentesül és jeles osztályzatot kap a következõkben felsorolt szak-
képesítések azon végzõs tanulója, aki eléri a verseny döntõjén a megszerezhetõ összpontszám 60%-át: 52 3432 03 Vál-
lalkozási ügyintézõ (Vállalkozásgazdálkodási ismeretek gyakorlati-írásbeli vizsga); 52 3432 04 Pénzügyi-számviteli
ügyintézõ (Vállalkozásgazdálkodási ismeretek gyakorlati-írásbeli vizsga); 54 4641 01 Gazdasági informatikus I. (Gaz-
dasági ismeretek – írásbeli – szóbeli vizsga); 52 4641 02 Gazdasági informatikus II. (Gazdasági ismeretek – írásbeli –
szóbeli vizsga); 52 7862 02 Kereskedelmi technikus (Kereskedelmi és vállalkozási ismeretek – írásbeli – szóbeli vizsga,
Marketing ismeretek – szóbeli vizsga); 52 6222 10 Sütõ- és cukrásztechnikus (Gazdasági, szervezési ismeretek – írásbeli
– szóbeli vizsga); 52 3404 04 Ügyintézõ titkár (Gazdasági ismeretek, jogi ismeretek – szóbeli vizsga); 54 3404 02 Ide-
gennyelvi ügyintézõ titkár (Gazdasági ismeretek, jogi ismeretek – szóbeli vizsga).
A vizsgarész(ek) alóli mentesülésrõl és a versenyzõ által elért eredményrõl kiállított Igazolás megküldésével értesíti a
Versenybizottság a versenyzõ iskoláját. A szakképesítõ bizonyítványt az Igazolás alapján a tanuló iskolája mellett mû-
ködõ szakmai vizsgabizottság adja ki.
A szaktárgyi versenyekre a nevezések beküldési határideje: 2007. január 5.
A nevezés díj befizetését a meghirdetésben jelzett döntõt rendezõ iskola által küldött számla kiegyenlítésével kell teljesí-
teni.
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C) Szakma Kiváló Tanulója Verseny (SZKTV) és Szakmai Tantárgyi Komplex Verseny (SZTKV)

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium az országos tanulmányi versenyeket a hatáskörébe tartozó, az Országos
Képzési Jegyzékben szereplõ szakképzést nappali tagozaton folytató intézmények végzõs tanulói számára, az alábbiak
szerint hirdeti meg:

Ssz. Versenycsoportok, szakképesítések
A verseny idõpontja és helye

Nevezési díjak
Elõdöntõ Döntõ

1. Gépipari csoport A
31 5216 10 Gázvezeték-és készülék-
szerelõ
31 5216 20 Vízvezeték- és közpon-
ti-fûtés szerelõ

Ideje: 2007. február 15. 14 óra
Helye: a versenyzõ iskolája

Ideje: 2007. április 24.
Helye: Gépipari Szakközép-
és Szakiskola
5000 Szolnok, Baross út 37.

2500 Ft/fõ

2. Gépipari csoport B
31 5233 06 Hegesztõ
31 5233 14 Fémforgácsoló
31 5233 04 Géplakatos
31 5216 16 Szerkezetlakatos

Ideje: 2007. február 15. 14 óra
Helye: a versenyzõ iskolája

Ideje: 2007. március 28–30.
Helye: Bólyai Farkas Szak-
képzõ Iskola
3600 Ózd, Petõfi út 20.

2500 Ft/fõ

3. Gépipari csoport C
31 5236 03 Szellõzõ és klímaberende-
zés szerelõ
31 5236 01 Ipari és kereskedelmi hû-
tõgépszerelõ

Ideje: 2007. február 15. 14 óra
Helye: a versenyzõ iskolája

Ideje: 2007. április 25–27.
Helye: Móra Ferenc Szakkö-
zépiskola, Szakiskola és Kol-
légium
6725 Szeged, Kálvária
sgt. 84.

2500 Ft/fõ

4. Villamosipari csoport A
33 5216 03 Villanyszerelõ

Ideje: 2007. február 15. 14 óra
Helye: a versenyzõ iskolája

Ideje: 2007. április 25–27.
Helye: Gépipari, Közlekedési
Szakközép- és Szakiskola
Baross Gábor Tagintézmény
5000 Szolnok, Bán u. 9.

2500 Ft/fõ

5. Villamosipari csoport B
51 5223 01 Elektronikai mûszerész

Ideje: 2007. február 15. 14 óra
Helye: a versenyzõ iskolája

Ideje: 2007. április 25–27.
Helye: Pálfy János Mûszer-
ipari és Vegyipari Szakközép-
iskola
5001 Szolnok, Tiszaparti
sétány 2–3.

2500 Ft/fõ

6. Faipari csoport
33 5262 01 Asztalos
33 5262 06 Kárpitos

Ideje: 2007. február 15. 14 óra
Helye: a versenyzõ iskolája

Ideje: 2007. április 11–13.
Helye: Kaesz Gyula Faipari
Szakközépiskola és Szakmun-
kásképzõ
1149 Budapest, Egressy u. 36.

2500 Ft/fõ

7. Könnyûipari csoport
33 5272 01 Bõrdíszmûves
33 5276 05 Nõiruha-készítõ
33 5276 01 Férfiruha-készítõ

Ideje: 2007. február 15. 14 óra
Helye: a versenyzõ iskolája

Ideje: 2007. április 11–13.
Helye: Árpád Szakképzõ
Iskola
8000 Székesfehérvár,
Seregélyesi út 182.

2500 Ft/fõ

8. Építõipari csoport
31 5216 14 Kõmûves
31 5216 06 Épületburkoló
33 5216 01 Ács-állványozó
31 5216 17 Szobafestõ-mázoló és
tapétázó

Ideje: 2007. február 15. 14 óra
Helye: a versenyzõ iskolája

Ideje: 2007. április 2–4.
Helye: Gáspár András Szak-
középiskola, Szakiskola és
Kollégium
6000 Kecskemét, Hunyadi J.
tér 2.

2500 Ft/fõ

9. Kereskedelmi csoport
33 7862 01 Élelmiszer- és vegyi áru
kereskedõ
33 7862 03 Ruházati kereskedõ
33 7862 02 Kultúrcikk kereskedõ
33 7862 04 Vas- mûszaki kereskedõ

Ideje: 2007. február 15. 14 óra
Helye: a versenyzõ iskolája

Ideje: 2007. április 16–19.
Helye: Szentpáli István
Kereskedelmi és Vendéglátó
Szakközépiskola és Szakis-
kola
3532 Miskolc, Herman O.
u. 2.

3500 Ft/fõ
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10. Vendéglátóipari csoport
33 7826 01 Cukrász
33 7826 02 Szakács
33 7822 01 Pincér

Ideje: 2007. február 15. 14 óra
Helye: a versenyzõ iskolája

Ideje: 2007. április 16–19.
Helye: Szentpáli István Ke-
reskedelmi és Vendéglátó
Szakközépiskola és
Szakiskola
3532 Miskolc, Herman O.
u. 2.

5000 Ft/fõ

11. Szolgáltatás csoport
33 7812 01 Fodrász
51 7812 01 Kozmetikus

Ideje: 2007. február 15. 14 óra
Helye: a versenyzõ iskolája

Ideje: 2007. április 11–13.
Helye: BKMÖ Garbai Sándor
Szakközépiskolája, Szakisko-
lája és Kollégiuma
6400 Kiskunhalas, Kazinczy
u. 5.

3000 Ft/fõ

Szakmai Tantárgyi Komplex Versenyek
12. Géprajz-gépelemek 1 Ideje: 2007. február 19. 14 óra

Helye: a versenyzõ iskolája
Ideje: 2007. április 23.
Helye: Ganz Ábrahám Két-
tannyelvû Gyakorló Szakkö-
zépiskola és Szakiskola
1195 Budapest, Üllõi út 303.

2500 Ft/fõ

13. CNC programozás és gépkezelés 2 Ideje: 2007. február 16. 9 óra
Helye: a versenyzõ iskolája

Ideje: 2007. április 20–21.
Helye: Bornemissza Gergely
Szakközép-, Szakiskola és
Kollégium
3300 Eger, Kertész u. 128.

2500 Ft/fõ

14. Legrand „Villamosszerelési” komp-
lex verseny3

a) 33 5216 03 Villanyszerelõ
b) 52 5422 01 Elektrotechnikai tech-
nikus
52 5422 02 Erõsáramú elektrotechni-
kai technikus

Ideje: Külön értesítés szerint
Helye: a versenyzõ iskolája

Ideje: 2007. április 19–20.
Helye: Legrand Északke-
let-Magyarországi Oktatási és
Képzési Központ 3300 Eger,
Rákóczi u. 2. (Wigner Jenõ
Mûszaki, Informatikai Közép-
iskola és Kollégium)

díjtalan

A versenyeket a Nemzeti Szakképzési Intézet szervezi és bonyolítja.
A versenyek döntõjén részt vevõ azon tanuló, aki az írásbeli, gyakorlati illetve szóbeli versenyrészen eléri a versenyré-
szen megszerezhetõ pontok 60%-át, jeles osztályzatot kap és az adott versenyrésznek megfelelõ vizsgarész letétele alól
mentesül a 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet 7. § (6) bekezdése alapján.
A vizsgarész(ek) alóli mentesülésrõl és a versenyzõ által elért eredményrõl kiállított igazolás megküldésével értesíti a
versenybizottság a versenyzõ iskoláját. A szakképesítõ bizonyítványt az igazolás alapján a tanuló iskolája mellett mûkö-
dõ szakmai vizsgabizottság adja ki.
A „Géprajz-gépelemek1” országos Szakmai Tantárgyi Komplex Versenyen az a versenyzõ, aki a versenyfeladat összes
pontszámnak legalább 60%-át teljesítette, jeles osztályzatot kap és a 33 5401 01 Mûszaki rajzoló (gépész) szakképesítést
kap.*
A „CNC programozás és gépkezelés2” országos Szakmai Tantárgyi Komplex Versenyen a versenyfeladat összes
pontszámnak legalább 60%-át teljesítõ, esztergályos szakképesítéssel rendelkezõ versenyzõ jeles osztályzatot és a
32 5233 02 NC-, CNC gépkezelõ (esztergályos) szakképesítést kap.*
*A versenybizottság a versenyzõ elért eredményérõl a Nemzeti Szakképzési Intézetet az igazolás megküldésével értesíti.
A szakképesítés bizonyítványát az igazolás alapján a Nemzeti Szakképzési Intézet által mûködtetett vizsgabizottság
adja ki.

A „LEGRAND Villamosszerelési komplex verseny3” döntõjén résztvevõ, az alábbi szakképesítések azon végzõs tanu-
lója, aki az írásbeli, gyakorlati illetve szóbeli versenyrészen eléri a versenyrészen megszerezhetõ pontok 60%-át, jeles
osztályzatot és
33 5216 03 Villanyszerelõ,
52 5422 01 Elektrotechnikai technikus,
52 5422 02 Erõsáramú elektrotechnikai technikus szakképesítést kap.
A Szakma Kiváló Tanulója Verseny (SZKTV) és Szakmai Tantárgyi Komplex Verseny (SZTKV) nevezések beküldési
határideje: 2007. január 5.
A nevezési díj befizetését a meghirdetésben jelzett döntõt rendezõ iskola által küldött számla kiegyenlítésével kell telje-
síteni.
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Közlemény
a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által meghirdetett tanulmányi versenyekrõl a 2006/2007-es tanérvre

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által meghirdetett informatikai, hírközlési és postai versenyek
Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV),

Szakma Kiváló Tanulója Verseny (SZKTV) 2006/2007-es tanév

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium az országos tanulmányi versenyeket a hatáskörébe tartozó informatikai
és hírközlési versenycsoportba sorolt szakképesítések esetében, a szakterületükön mûködõ szakközépiskolák nappali ta-
gozatán végzõ tanulói számára az alábbiak szerint hirdeti meg.

Komplex tanulmányi versenyek
A verseny idõpontja és helye

Nevezési díjak
Elõdöntõ Döntõ

Informatikai-számítástechnikai versenyek
a) 54 4641 01 Gazdasági informatikus I.
b) 52 4641 02 Gazdasági informatikus II.
c) 54 4641 03 Informatikus (A. Térinformati-
kus, B. Mûszaki informatikus)
d) 54 4641 03 Informatikus
(D. Rendszerinformatikus)
e) 54 4641 04 Számítástechnikai programozó
54 46 41 05 Számítógéprendszer-programozó
54 4641 02 Információrendszer-szervezõ
f) 52 4641 05 Informatikaihálózat-telepítõ és
-üzemeltetõ

Ideje: 2007. február 15. 14 óra
Helye: a versenyzõ iskolája

Ideje: 2007. április 23–24.
Helye: Gépészeti és Számí-
tástechnikai Szakközépiskola
5600 Békéscsaba, Kazinczy
u. 7.

2500 Ft/fõ

g) 54 8409 01 Multimédia-fejlesztõ Pályamunka leadásának határ-
ideje: 2007. március 1.

h) 52 4641 03 Számítástechnikaiszoftver-üze-
meltetõ

Ideje: 2007. április 5. 14 óra
Helye: a versenyzõ iskolája

Hírközlési versenyek
Postai verseny
52 7026 02 Postai üzleti asszisztens

Ideje: 2007. február 15. 14 óra
Helye: a versenyzõ iskolája

Ideje: 2007. április 26–27.
Helye: Mátyás Király Gim-
názium és Postaforgalmi
Szakközépiskola
8640 Fonyód, Hunyadi J. u.
3.

2500 Ft/fõ

A Szakma Kiváló Tanulója Verseny

34 4641 01 PLC-programozó Ideje: 2007. február 15. 14 óra
Helye: a versenyzõ iskolája

Ideje: 2007. április 16–17.
Helye: Pálfy János Mûszer-
ipari és Vegyipari Szakkö-
zépiskola
5001 Szolnok, Tiszaparti
sétány 2–3.

2500 Ft/fõ

A versenyeket a Nemzeti Szakképzési Intézet szervezi és bonyolítja. A gyakorlati verseny a szakmai vizsga gyakorlati
vizsgarészének feltételei szerint zajlik.
A versenyek döntõjén részt vevõ azon tanuló, aki az írásbeli, gyakorlati, illetve szóbeli versenyrészen eléri a versenyré-
szen megszerezhetõ pontok 60%-át, jeles osztályzatot kap, és az adott versenyrésznek megfelelõ vizsgarész letétele alól
mentesül a 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet 7. § (6) bekezdése alapján.
A vizsgarész(ek) alóli mentesülésrõl és a versenyzõ által elért eredményrõl kiállított igazolás megküldésével értesíti a
versenybizottság a versenyzõ iskoláját. A szakképesítõ bizonyítványt az igazolás alapján a tanuló iskolája mellett mûkö-
dõ szakmai vizsgabizottság adja ki.

Országos Szakmai Tanulmányi Versenyekre a nevezések beküldési határideje: 2007. január 5.

A nevezési díj befizetését a meghirdetésben jelzett döntõt rendezõ iskola által küldött számla kiegyenlítésével kell
teljesíteni.
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A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
tájékoztatója

autós szakképesítések új szóbeli tételeinek bevezetésérõl

A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. § (2) bekezdés i) pontjának felhatalmazása alapján a Gazdasági és
Közlekedési Minisztérium elkészíttette és jóváhagyta az 52 5241 01 számú autóelektronikai mûszerész, az 52 5241 02
számú autószerelõ és az 53 5441 05 számú közlekedésgépészeti technikus, közútijármû-gépész szakképesítések szóbeli
vizsgarészének új tételeit és azok ábragyûjteményeit. A képzést folytató szakképzõ intézmények számára DVD-n 2006.
október 4-én hivatalosan átadott szóbeli tételek és ábragyûjtemények elsõ alkalmazásának idõpontja a 2006/2007. tanév
május-júniusi vizsgaidõszaka.

Közlemény
a közoktatási intézmények hivatalos jegyzékének kiadásáról1

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkezõ – többször módosított – 20/1997. (II. 13.)
Korm. rendelet 12/B § (11.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján e közlemény mellékleteként kiadom a közokta-
tási intézmények hivatalos jegyzékét.

A közoktatási intézmények hivatalos jegyzéke a közoktatási feladatokat ellátó intézmények legfontosabb közérdekû
adatait tatalmazza. A jegyzék a közoktatási információs rendszer adatbázisának 2006. november 28-ai állapota szerint
készült el.

Dr. Szüdi János s. k.,
szakállamtitkár

Iktatószám: OKM-12939-2/2006.

1 A közlemény mellékletét képezõ jegyzék – terjedelmi okok miatt – a www.okm.gov.hu/kozoktjegyzek internetes címen tekinthetõ meg.
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Közlemény
a 2006. évi érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítására nyújtott támogatás második részletének összegérõl

Az ECDL számítógép-kezelõi vizsga és az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítására nyújtott támogatás igény-
lésének, folyósításának és elszámolásának rendjérõl szóló 11/2006. (III. 27.) OM rendelet 6. § (4) bekezdése alapján a
2006. évi érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítására nyújtandó támogatás második részletének mértékét az alábbiak
szerint határozom meg.

Az érettségi vizsgák esetében a támogatás második részletének összege: 1050 Ft/tantárgyi érettségi vizsga.
A szakmai vizsgák esetében a támogatás második részletének összege: 2000 Ft/vizsgázó.

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

Iktatószám: OKM-8967-3/2006.

Pályázati felhívás
felsõoktatási intézmények vezetõi álláshelyeinek betöltésére

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR
pályázatot hirdet a
FÖLDRAJZ- ÉS FÖLDTUDOMÁNYI INTÉZET
Geofizikai Tanszékére
kutatóprofesszori állásra

A kutatóprofesszor elsõdleges feladata a szénhidrogén-kutatásokhoz kapcsolódó regionális geológiai, rétegtani és kar-
bonát-szedimológiai kutatások koordinálása és szakmai felügyelete. Kiemelten kell foglalkoznia a hazai földtani kutatá-
sok szintézisét alkotó medencealjzat-térkép elkészítésével, valamint a geokockázattal kapcsolatos kutatások irányításá-
val. A kutatóprofesszor feladata a „Kárpát-Pannon régió geológiája” és a „Szedimentológia” fõtárgyak oktatása, szak-
dolgozati és doktori témák vezetése, valamint minden témában a nemzetközi kooperációs és pályázati feladatok ellátása.
A pályázat elbírálásánál a MOL Zrt. képviselõje a pályázó személyével kapcsolatban vétót emelhet, ebben az esetben a
pályázat eredménytelennek tekintendõ.

BIOLÓGIAI INTÉZETHEZ
tudományos tanácsadói állásra

A tudományos tanácsadónak legalább 5 éve MTA doktora címmel kell rendelkeznie. A pályázat elnyerésének további
feltétele a neurobiológia és a proteomika területén kiemelkedõ tudományos teljesítmény bemutatása. A pályázónak ki-
terjedt és élõ kapcsolatokkal kell rendelkeznie a területen dolgozó hazai és nemzetközi kutatóhelyekkel és vállalatokkal.
Kutatási feladata a proteomika és a neurobiológia területén nemzetközi szintû tudományos munka végzése, pályázatok
megírása és elnyerése, bevételt teremtõ munkák szervezése, részvétel az intézet innovatív tevékenységében.
Oktatási feladata a proteomikai képzés megszervezése, a tantárgyak tematikájának kidolgozása, jelenleg a szakirányok,
majd késõbb az MSc.-képzés szintjén. Feladata lesz olyan, elsõsorban molekuláris szintû, neurobiológiai tárgyak kidol-
gozása, amelyek az intézet oktatási palettáján nem szerepelnek. Be kell kapcsolódnia a tervezett rendszerbiológiai kép-
zés megszervezésébe. Feladata továbbá szakdolgozatos hallgatók és doktoranduszok témavezetése, valamint a doktori
szintû oktatásban való részvétel.
A megbízatás három évre, 2007. január 1-jétõl 2009. december 31-ig szól.
A meghirdetett állásra az pályázhat, akinek többéves egyetemi elõadási gyakorlata van és oktatási feladatait angol nyel-
ven is el tudja látni. A pályázótól nemzetközileg elismert tudományos tevékenységet, nemzetközi tudományos kapcsola-
tokat, valamint oktatás- és tudományszervezési tapasztalatokat várunk el.
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A pályázatok általános feltételei:
– tudományos fokozattal rendelkezõ személyek pályázhatnak,
– minden pályázónak meg kell felelnie a 2005. évi CXXXIX. felsõoktatási törvényben foglaltaknak, valamint az ELTE
SzMSz III. kötete és a TTK SzMSz III. kötetében foglalt feltételeknek.

A pályázathoz mellékletként két példányban csatolni kell:
– személyi adatlapot (a TTK Dékáni Titkárságán kapható, illetve a kar honlapjáról http://ttk.elte.hu letölthetõ adatlap),
– szakmai önéletrajzot és max. egy oldal terjedelmû tömörített változatot,
– publikációs jegyzéket,
– idézettségi jegyzéket, amelyet a pályázó szakterületén szokásos formában és saját belátása szerinti részletezettséggel
állít össze,
– minden olyan dokumentumot, mely a pályázó saját megítélése szerint a pályázat elbírálásánál figyelembe veendõ lehet,
– írásos beleegyezést arról, hogy pályázati anyagába a bírálógrémiumok tagjai betekinthetnek,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– végzettség, tudományos fokozat, habilitáció, nyelvvizsga-bizonyítvány közjegyzõ által hitelesített másolatát. Köz-
jegyzõi hitelesítésre csak akkor van szükség, ha az adatok nem állnak az egyetem rendelkezésére.

A szabályszerûen elkészített pályázatokat a megjelenéstõl számított 30 napon belül kell benyújtani a TTK Dékáni Tit-
kárságán (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A I. emelet 127-es szoba. Tel.: 372-2545.

Dr. Hudecz Ferenc s. k.

A SZENT ISTVÁN EGYETEM
GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR dékánja
pályázatot hirdet a
GAZDASÁGELEMZÉSI ÉS MÓDSZERTANI INTÉZETBE
egyetemi docensi álláshely betöltésére

Az egyetemi docens feladata lesz:
– Statisztikai programcsomagok alkalmazása c. tárgy tárgyfelelõseként annak oktatása, fejlesztése, irányítása,
– a Többváltozós statisztikai elemzések c. tárgy oktatása, fejlesztése a PhD-képzésben,
– a Társadalomkutatás módszertana, a Társadalomkutatás gyakorlata, valamint a Vidékfejlesztési és szaktanácsadási
adatbázisok c. tárgyak oktatása,
– alkalmanként SPSS felhasználói kurzusok szervezése és tartása,
– a matematikai-statisztikai tantárgyi programok és tematikák kidolgozása, azok folyamatos fejlesztése,
– tankönyvek, jegyzetek, oktatási segédanyagok készítése,
– részvétel a matematikai-statisztikai diszciplína alá tartozó tárgyak magyar és angol nyelven történõ oktatásában, elõ-
adások, szemináriumok, gyakorlatok tartása,
– PhD-disszertációk, diplomamunkák, TDK-dolgozatok konzulensi és bírálói feladatainak ellátása,
– részvétel az intézet nemzetközi kutatási fejlesztési és közéleti tevékenységében,
– pályázatok kidolgozása, kutatási projektek irányítása, menedzselése, tudományos eredmények hazai és nemzetközi
publikálása,
– az intézet hazai és nemzetközi kapcsolatainak erõsítése oktatási és tudományos kutatási területen egyaránt,
– hazai és nemzetközi konferenciákon való részvétel, elõadás tartása.

A munkakör betöltéséhez szükséges követelmények:
– PhD-fokozat,
– legalább 15 éves egyetemi képzés területén folytatott felsõoktatási oktatói gyakorlat, elõnyt jelent a mérnöktanári vég-
zettség,
– legalább 10 éves angol nyelvû MSc-képzésben folytatott oktatói gyakorlat matematikai-statisztikai jellegû tárgyból,
– többváltozós statisztikai módszerek oktatásában szerzett tapasztalat,
– nagyfokú jártasság a többváltozós matematikai-statisztikai módszerek kutatásban való alkalmazásában,
– az SPSS statisztikai programcsomag alkalmazásában és oktatásában magas szintû jártasság,
– kutatásvezetõi tapasztalat,
– külföldi szakmai tapasztalat megléte,
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– legalább egy középfokú és egy alapfokú államilag elismert nyelvvizsga,
– elõnyt jelent a KSH statisztikai-módszertani kurzusain szerzett oktatói tapasztalat.

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 példányban a SZIE GTK dékánjának címezve kell benyújtani a 2103 Gödöllõ, Páter Károly út 1. címre.
A pályázattal kapcsolatban a felvilágosítást a GTK Dékáni Hivatala ad a (28) 522-090-es telefonszámon.

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

A DUNAÚJVÁROSI FÕISKOLA
pályázatot hirdet az
ANYAGTUDOMÁNYI ÉS KOHÁSZATI ITÉZET
Ipari Technológiák Tanszékre
egyetemi tanári állás betöltésére

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata: a mûszaki anyagtan területén a kutatási tevékenység irányítása és vezetése.
A mûszaki anyagtani fejlesztéshez szükséges kutatási bázis alakítása, pályázatok kidolgozása, megvalósítása, vezetése.
Doktori iskola létrehozása és tevékenységének irányítása. Tudományos munkák (TDK, konferenciák, publikációk) me-
nedzselése.
A pályázat rendelkezzék: szakirányú egyetemi végzettséggel, tudományos minõsítéssel, az általa mûvelt tudományterü-
let átfogó ismeretével, nemzetközi szintû szakmai-tudományos tevékenységgel, 10 éves oktatói gyakorlattal, egy világ-
nyelv elõadói szintû ismeretével. Pályázatában részletesen ki kell fejtenie az intézet korszerû oktatási tevékenységére és
gazdasági menedzselésére vonatkozó elképzeléseit. Kutatómunkája legyen összhangban az intézet profiljával. A pályá-
zó feleljen meg a Felsõoktatási törvény és a Dunaújvárosi Fõiskola foglalkoztatási követelményrendszerében foglalt
egyetemi tanárokra vonatkozó követelményeinek.
Elõnyt jelent: a habilitáció és/vagy MTA doktori cím, illetve doktori iskolában szerzett jelentõs oktatói gyakorlat.

Az egyetemi tanári pályázatoknak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– az utóbbi 10 évben megjelent, a pályázat szempontjából legfontosabbnak tartott 10 publikációt és bibliográfiai adatot,
illetve az utóbbi 10 év legfontosabbnak tartott alkotásainak kellõ részletezettségû dokumentációját,
– iskolai végzettséget, tudományos fokozatot, nyelvismeretet igazoló dokumentumok hiteles másolatát,
– nyilatkozatot arról, hogy idegen nyelven is képes elõadás tartására,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– személyi adatlapot és az adatvédelmi törvény alapján készült nyilatkozatot a pályázati anyag kezelésérõl.

A pályázatot az elõírt mellékletekkel a pályázati hirdetmény közzétételétõl számított 30 napon belül 7 példányban kell
benyújtani a Dunaújvárosi Fõiskola rektorához (2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A, 142. iroda). Részletes felvilágo-
sítást és pályázati anyagot Tajcsnek Mónika személy- és munkaügyi elõadó ad. [Humánerõforrás Igazgatóság 142. iroda,
tel.: (25) 551-276].

Dr. Bognár László s. k.,
rektor
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A MOZGÁSSÉRÜLTEK PETÕ ANDRÁS NEVELÕKÉPZÕ ÉS NEVELÕINTÉZETE rektora
pályázatot hirdet
tudományos rektorhelyettesi feladatkör ellátására

tanszékvezetõi állás betöltésére a
Tanításelméleti Tanszéken,
tanszékvezetõi állás betöltésére a
Konduktív Pedagógiai Tanszéken,
tanszékvezetõi állás betöltésére a
Neurorehabilitációs Tanszéken,
tanszékvezetõi állás betöltésére a
Nevelés- és Társadalomtudományi Tanszéken,
docensi állás betöltésére a
Tanításelméleti Tanszéken

A részletes pályázati felhívások megtekinthetõk honlapunkon: www.peto.hu.

Dr. Kanyó László s. k.,
hr-vezetõ

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetõi álláshelyeinek betöltésére

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

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

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

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

meg.

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

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

1. 2. 3. 4.

Óvodavezetõ

Óvodafenntartó Társu-
lás, 8776 Magyarszer-
dahely, Petõfi út 1.

Napközi Otthonos
Óvoda, 8776 Magyar-
szerdahely, Petõfi út 5.

Felsõfokú óvodapeda-
gógus v., pedagógus
szakvizsga vagy intéz-
ményvezetõ szakkép-
zettség, legalább öt év
pedagógus munkakör-
ben szerzett gyak.

ÁEI: 2007. márc. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig
szól.
Pehi.: 2007. febr. 25.
F.: tel.: (93) 356-084,
(93) 356-001

Iskolaigazgató

Nagynyárád Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete,
7784 Nagynyárád,
Kossuth L. u. 46.

Általános és Alapfokú
Mûvészeti Iskola és
Óvoda

A közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. tv. és
a 138/1992. (VI. 8.)
Korm. rendelet szerint

ÁEI: 2007. jan. 1.
A megbízás öt évre szól.
A pályázathoz csatolni kell: ok-
levél hiteles másolata

Nyírkalász Községi
Önkormányzat
Képviselõ-testülete,
4544 Nyírkalász,
Fõ út 21.

Általános Iskola Felsõfokú szakirányú
iskolai v., öt év pedagó-
gus munkakörben szer-
zett szgy., elõny:
pedagógus szakvizsga,
vagy közoktatás-veze-
tõi szakképesítés és ve-
zetõi gyakorlat

ÁEI: 2007. szept. 1.
A megbízás 5-10 évre szól.
Pehi.: a pályázati és vélemé-
nyeztetési határidõ lejártát köve-
tõ elsõ testületi ülés.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai gyakorlat igazolását is.
A pályázatot személyesen vagy
postai úton kell benyújtani.
Pc.: Félegyházi Gábor Nyírka-
lász község polgármestere.
F.: Kovácsné Rutkai Katalin
jegyzõ.
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Egyéb vezetõ

1. 2. 3. 4.

Hajdú-Bihar Megyei
Önkormányzat Közgyû-
lése, 4042 Debrecen,
Piac u. 54.

Óvoda és Gyermekott-
hon, Hasznosidõ Köz-
pont, 4138 Komádi,
Köztársaság u. 31.

Szociális alapvégzett-
ség, vagy pedagógus,
vagy pszichológus,
vagy mentálhigiénés
szakember, vagy gyer-
mek- és ifjúságvédelmi
tanácsadó, vagy jogi
szakokleveles családvé-
delmi tanácsadó, vagy
szociális igazgatásszer-
vezõ oklevéllel rendel-
kezõ: jogász,
igazgatásszervezõ, szo-
ciológus, közgazdász
szociálpolitikai szakon,
népmûvelõ, mûvelõdés-
szervezõ, védõnõ, teo-
lógus, hittanár,
hittantanár, vagy szoci-
ális menedzser oklevél-
lel rendelkezõ: védõnõ,
teológus, hittanár, hit-
tantanár, legalább öt év
felsõfokú végzettséget,
vagy felsõfokú szakmai
képesítést igénylõ, a
gyermekvédelem, a
szociális ellátás, illetve
a közoktatás területén
végzett munkakörben
szerzett szgy., büntetlen
elõélet és cselekvõké-
pesség, szociális szak-
vizsga megléte, ill.
annak a megbízás adá-
sától számított két éven
belül történõ megszer-
zése (a szociális szak-
vizsga, kötelezettség
teljesíthetõ a pedagógus
szakvizsga két éven be-
lül történõ megszerve-
zésével is).

ÁEI: 2007. ápr. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig ha-
tározott idõre szól. Pehi.: a Haj-
dú-Bihar Megyei Önkormányzat
Közgyûlése várhatóan 2007.
márciusi ülésén bírálja el.
Juttatás, bérezés: a közalkalma-
zottak jogállásáról szóló, módosí-
tott 1992. évi XXXIII. törvény,
annak a szociális, valamint gyer-
mekjóléti és gyermekvédelmi
ágazatban történõ végrehajtásáról
szóló módosított 257/2000.
(XII. 26.) Korm. rendelet szerint.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
részletes szakmai ön., az intéz-
mény vezetésére vonatkozó
programot, melynek tartalmaz-
nia kell: a szakmai helyzetelem-
zésre épülõ fejlesztési
elképzeléseket, az egyes intéz-
mény vezetésére vonatkozó
program maximum egy A/4 ol-
dal terjedelmû összefoglalását
(mely a közgyûlési elõterjesztés
részét képezi), szakképzettséget
igazoló oklevél közjegyzõ által
hitelesített másolatát, legalább
ötéves szakmai gyakorlatot iga-
zoló munkáltatói igazolást, a
szociális szakvizsga letételét
igazoló oklevél közjegyzõ által
hitelesített másolatát, ennek hiá-
nyában a pályázó nyilatkozatát
arról, hogy szociális szakvizsga
kötelezettségét a megbízástól
számított 2 éven belül teljesíti (a
szociális szakvizsga-kötelezett-
ség teljesíthetõ a pedagógus
szakvizsga két éven belül törté-
nõ megszerzésével is), a pályázó
nyilatkozatát arról, hogy a pá-
lyázati eljárásban részt vevõk a
pályázati anyagot megismerhe-
tik, a pályázó nyilatkozatát arról,
hogy a Hajdú-Bihar Megyei Ön-
kormányzat Közgyûlése a pályá-
zat elbírálására vonatkozó
elõterjesztést nyilvános, vagy
zárt ülés keretében tárgyalja.
Pc.: Hajdú-Bihar Megyei Köz-
gyûlés elnöke.
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A pályázatot hat példányban
(egy eredeti és öt másolat), zárt
borítékban „Pályázat Komádi”
jeligével ellátva, az Oktatási
Közlönyben való utolsó megje-
lenéstõl számított 30 napon belül
kell benyújtani.
F.: az Önkormányzat Egészség-
ügyi, Szociális és Gyermekvé-
delmi Irodáján kérhetõ.
Tel.: (52) 507-541

Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzatá-
nak Közgyûlése, 4024
Debrecen, Piac u. 21.

DMJV Reménysugár
Otthona, 4027 Debre-
cen, Ibolya u. 22.
Az intézmény keretén
belül különleges ellátást
is nyújtó gyermekott-
hon, nyolc lakásotthon,
valamint családok át-
meneti otthona mûkö-
dik. Az intézmény
részben önállóan gaz-
dálkodó elõirányzatai
felett részjogkörrel ren-
delkezõ költségvetési
szerv, a pénzügyi-gaz-
dasági feladatokat a
DMJV Egyesített Böl-
csõdei Intézménye látja
el.

A személyes gondosko-
dást nyújtó gyermekjó-
léti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint
személyek szakmai fel-
adatairól és mûködésük
feltételeirõl szóló
15/1198. (IV. 30.) NM
rendelet 2. sz. mellékle-
tében elõírt szakirányú
szakképzettség, leg-
alább öt év felsõfokú
végzettséget vagy felsõ-
fokú szakmai képesítést
igénylõ, a gyermekvé-
delem, a szociális ellá-
tás, ill. a közoktatás
területén végzett mun-
kakörben szerzett szgy.

ÁEI: 2007. febr. 22.
A megbízás 2012. február 21-ig
öt évre szól.
Pbhi.: A Szociális Közlönyben,
az Oktatási Közlönyben és a Hi-
vatalos Értesítõben történõ köz-
zétételtõl számított 30 nap.
Pehi.: a benyújtási határidõtõl
számított 60 napon belül.
Juttatás: illetmény: a közalkal-
mazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, vala-
mint a közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvénynek a szociális, valamint
a gyermekjóléti és gyermekvé-
delmi ágazatban történõ végre-
hajtásáról szóló 257/2000. (XII.
26.) Korm. rendelet szabályai
szerint történik. A munkáltatói
jogkör gyakorlójának döntésétõl
függõen keresetkiegészítés adha-
tó. A pályázathoz csatolni kell:
végzettséget, szakképesítést iga-
zoló okiratok hiteles másolatát,
nyilatkozatot arról, hogy a pá-
lyázatot elbíráló üléseken a pá-
lyázó hozzájárul-e a nyílt ülés
tartásához.
Pc.: DMJV Polgármesteri Hiva-
tal humán fõosztály vezetõje.
4026 Debrecen, Kálvin tér 11.
I/107. szoba.
A pályázatot zárt borítékban há-
rom példányban (egy eredeti, két
másolat) „Pályázat DMJV Re-
ménysugár Otthona magasabb
vezetõi beosztásának ellátására”
jeligével kérjük benyújtani.
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F.: DMJV Polgármesteri Hivatal
humán fõosztályán.
Tel.: (52) 517-601, (52) 517-608.
A pályázatokat a pályáztató által
esetenként összehívott bizottság
és a Szociális Bizottság vélemé-
nyének kikérésével Debrecen
Megyei Jogú Város Önkormány-
zatának Közgyûlése bírálja el.

Nyirád Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete,
8454 Nyirád,
Szabadság u. 3.

Gondozási Központ,
8454 Nyirád,
Sallai u. 1/A

Az 1/2000. (I. 7.)
SZCSM rendelet 3. szá-
mú mellékletének
5. pontja szerinti, a
gondozási központ ve-
zetõi munkakörre elõírt
szakirányú szakképzett-
ség, legalább öt év fel-
sõfokú végzettséget,
vagy felsõfokú szakmai
képesítést igénylõ, a
gyermekvédelem, a
szociális ellátás, illetve
a közoktatás területén
végzett munkakörben
szerzett szgy.
Elõny: szociális szak-
vizsga, szociális
és/vagy gyermekjóléti
intézményben szerzett
vezetõi gyakorlat.

ÁEI: 2007. febr. 1.
A megbízás 2012. jan. 31-ig
öt évre szól.
Pbhi.: a pályázat Szociális Köz-
lönyben történõ megjelenésétõl
(2006. dec. 30.) számított
15 nap.
Pehi.: a pályázat benyújtási ha-
táridejét követõ 15 napon belül.
Juttatás: étkh., utazási költségté-
rítés.
A pályázathoz csatolni kell: a
pályázó nyilatkozatát arról, hogy
zárt vagy nyilvános ülésén kéri a
pályázat elbírálását.
Pc, f: Sarkadi-Nagy András,
Nyirád község polgármestere.
Tel.: (88) 235-001

Pályázati felhívás pedagógus-álláshelyek betöltésére

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

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

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

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

meg.

Rövidítések:
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
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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.

Horvát Óvoda, Általá-
nos Iskola, Gimnázium
és Diákotthon, 1144
Budapest, Kántorné
sétány 1–3.

Ének szakos tanár A horvát nyelven törté-
nõ oktatáshoz szüksé-
ges nyelvi ismeretek,
felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség

ÁEI: 2007. febr. 1.
Juttatás: nyelvpótlék, nemzetiségi
pótlék

Fellner Jakab Általános
Iskola Szakközépiskola
és Szakiskola, 2800 Ta-
tabánya, Sárberek

Villanyszerelõ szakok-
tató

Fõiskolai v., szakmai
gyakorlat

ÁEI: 2007. febr. 15.
Pbhi.: 2007. jan. 31.
Pehi.: 2007. febr. 10.
Juttatás: étkh.
Pc.: a meghirdetett munkahely
igazgatója

Vértesszõlõsi Általános
Iskola, 2837 Vértesszõ-
lõs, Tanács u. 43.
Tel.: (34) 379-271

Napközis nevelõ Fõiskolán szerzett taní-
tói diploma

ÁEI: azonnal

Bélyegzõ érvénytelenítése

A Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Mûszaki Kar Hallgatói Önkormányzatának 1-es számú állami címeres kör-
bélyegzõjét 2006. november 30-án ellopták, ezért a Magyar Köztársaság címerével ellátott „Pécsi Tudományegyetem
Pollack Mihály Mûszaki Kar Hallgatói Önkormányzat 1.” körbélyegzõ használatát 2006. december 1. napjával letiltom.

dr. Vörös József s. k.,
rektorhelyettes

Helyesbítés

Az Oktatási Közlöny 29. számában a Miskolci Egyetem által meghirdetett pályázati felhívás – adminisztrációs hiba
miatt – ismételten megjelent, ugyanazzal a szöveggel, melyet az Oktatási Közlöny 26. száma már tartalmazott. Erre te-
kintettel az Oktatási Közlöny 29. számának 3088–3089. oldalain szereplõ pályázati felhívást semmissé nyilvánítom, a
pályázat feltételeire és elbírálására az Oktatási Közlöny 26. számában közzétett kiírás irányadó.

dr. Somogyi Éva s. k.,
fõszerkesztõ
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette

DR. GECSÉNYI LAJOS, a történettudományok kandidátusa
és DR. MÁTHÉ GÁBOR, az állam- és jogtudományok kandidátusa

szerkesztésében

SUB CLAUSULA
1956

Dokumentumok a forradalom történetéhez
címû könyvét.

Mi és hogyan történt 1956 õszén? Miként roppant meg fokozatosan a diktatúra az októberig vezetõ hónapok során, mit
tettek és mit akartak a forradalom vezetõi, miközben az utcákon már a tankok dübörögtek és a fegyverek ropogtak?
És mit tettek a nagyhatalmak, melyek közül az egyik birodalma sáncait védte, a többi pedig az együtt érzõ kívülállás
paravánja mögül figyelte a példátlan bátorsággal vállalt harcot és bukást. Hiteles választ a kérdések láncolatára aligha
adhat más, mint a korabeli források tanúsága.
Ez indította a kötet szerkesztõit arra, hogy az 50. évforduló elõestéjén mindabból, amit fontosnak tartanak, a forradalom
elõzményeit, az odáig vezetõ utat, majd a hõsi küzdelem hátterében folyó hazai és nemzetközi tárgyalásokat, döntése-
ket, értékeléseket illetõen, egy kötetbe gyûjtve a történelemtudomány szabályai szerint ismét közzétegyék. Magyar,
orosz, angol, amerikai, osztrák levéltárak anyagából válogattak, és használták az elsõdleges közlés helyének meg-
jelölésével az eddigi publikációkat is. Olyan gyûjtemény jött így létre, amely, ha nem is hiánytalanul, de meghatározó
elemeiben átfogja 1956 történetét.

A kötet 768 oldal terjedelmû, ára 6594 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 a

SUB CLAUSULA
1956

Dokumentumok a forradalom történetéhez

címû, 768 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 6594 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

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

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

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

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

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

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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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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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 2007. évi éves elõfizetési díj 21 924 Ft áfával.
A kiadó az elõfizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 1419-3256

Formakészítés: Sprint Kft.
06.4054 – 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
L'udové noviny 3 780 Ft/év
Neue Zeitung 4 788 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

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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