
JOGSZABÁLY

2006. évi LXXIII.
törvény

a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény módosításáról**

1. § A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
(a továbbiakban: Ftv.) 23. §-ának (1) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(1) A gazdasági tanács a felsõoktatási intézmény fel-
adatainak végrehajtása megalapozásában, a rendelkezésé-
re bocsátott források, eszközök, a közpénz, a közvagyon
hatékony és felelõs használatát segítõ gazdasági stratégiai

döntéseket elõkészítõ és végrehajtásuk ellenõrzésében
részt vevõ, a fenntartói döntések elõkészítésében – e tör-
vényben meghatározottak szerint – közremûködõ testület.
A felsõoktatási intézmény vagyonkezelésében lévõ kincs-
tári vagyon elidegenítésére, megterhelésére vonatkozó, az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
109/H. § (1) bekezdése, és 109/K. § (1)–(2) bekezdése sze-
rinti döntést – ide nem értve azokat a döntéseket, amelye-
ket a felsõoktatási intézmény külön jogszabály alapján sa-
ját hatáskörben hozhat meg – a szenátus kezdeményezésé-
re a gazdasági tanács hozza meg. Az értékesítés jóváha-
gyására és lebonyolítására a kincstári vagyon elidegeníté-
sére vonatkozó jogszabályi elõírásokat kell megfelelõen
alkalmazni.”

2. § Az Ftv. 25. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A gazdasági tanács a felsõoktatási intézmény va-

gyonkezelésébe adott állami vagyon elidegenítése, meg-
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terhelése kérdésében hozott döntését megküldi a Kincstári
Vagyoni Igazgatóságnak. A Kincstári Vagyoni Igazgató-
ság a döntés ellen harmincnapos jogvesztõ határidõn belül
kifogással élhet. A kifogásolt döntés nem hajtható végre.”

3. § Az Ftv. 39. §-ának (3) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(3) A felsõoktatási intézményben az kezdheti meg ta-
nulmányait, aki felvételt nyert. A felvétel jelentkezés alap-
ján, az e célra szolgáló jelentkezési lap benyújtásával tör-
ténik. A felsõoktatási intézménybe jelentkezõ korlátlan
számú jelentkezési lapot nyújthat be. A felvételi jelentke-
zési lapon meg kell jelölni, hogy a jelentkezõ milyen mun-
karend szerinti képzésre, továbbá hogy az elsõ tanévre ál-
lamilag támogatott vagy költségtérítéses képzésre jelent-
kezik. Ha a jelentkezõ több lehetõséget jelöl meg, azokat
rangsorolnia kell.”

4. § Az Ftv. 40. §-ának (3) bekezdése a következõ szö-
vegrésszel egészül ki:

„Nem jelentkezhet be az a hallgató, aki az idõarányos fi-
zetési kötelezettségének nem tett eleget. A hallgató állami-
lag támogatott vagy költségtérítéses képzésbe való besoro-
lása egy tanév idõtartamra szól. A felsõoktatási intézmény
a hallgató besorolásáról e törvény rendelkezései alapján
hoz döntést.”

5. § Az Ftv. 46. §-a (5) bekezdése c) pontjának a helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[A hallgató joga, hogy vagyoni viszonyaira, jövedelmi
helyzetére, tanulmányi eredményére tekintettel pénzbeli,
illetve természetbeni gondoskodásban részesülhessen,
e körben különösen]

„c) fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez – a Kor-
mány által meghatározott feltételek és szabályok szerint –
mentességet, részletfizetési kedvezményt, halasztást kap-
jon,”

6. § Az Ftv. 49. §-a a következõ e) ponttal egészül ki:
[A hallgató kötelessége, hogy]
„e) teljesítse a tanulmányai folytatásához kapcsolódó

fizetési kötelezettségét, így különösen államilag támoga-
tott képzés keretében képzési hozzájárulást, költségtéríté-
ses képzésben költségtérítést fizessen.”

7. § Az Ftv. 51. §-ának (3)–(4) bekezdései helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezések lépnek:

„(3) A Kormány határozza meg
a) az állami költségvetés, valamint a képzési hozzájá-

rulás terhére biztosított hallgatói juttatásokhoz való hozzá-
férés feltételeit, ennek során a kedvezményeket, támogatá-
sokat ahhoz a feltételhez kötheti, hogy a hallgató a nappali
oktatás munkarendje szerint készüljön fel, vagy államilag
támogatott képzésben vegyen részt,

b) a diákigazolvány kiadásával, a kollégiumi ellátás
igénybevételével és a lakhatási támogatással, az egyes ta-

nulmányi ösztöndíjak igénybevételével kapcsolatos felté-
teleket, továbbá egyes, a felsõoktatási intézmények által
nyújtott szolgáltatásokért való fizetés elveit,

c) a rászorultsági alapon adható juttatásokat.
(4) A felsõoktatási intézmény szervezeti és mûködési

szabályzata határozza meg, hogy a hallgatói jogokat és kö-
telezettségeket milyen módon lehet gyakorolni, illetve
végrehajtani. A szervezeti és mûködési szabályzat – az ál-
lami költségvetés, valamint a képzési hozzájárulás terhére
biztosított hallgatói juttatások tekintetében – kormányren-
deletben meghatározott keretek között meghatározza az
egyes juttatásokhoz való hozzájutás feltételeit, valamint a
hallgatók részére további jogokat és kötelezettségeket ál-
lapíthat meg.”

8. § Az Ftv. 53. §-ának (1) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) A felsõoktatási intézményben folyó képzés lehet ál-
lamilag támogatott vagy költségtérítéses képzés. Az álla-
milag támogatott képzés költségeinek többségét az e tör-
vényben meghatározottak szerint az állami költségvetés, a
költségtérítéses képzés költségeit a hallgató viseli. Az álla-
milag támogatott alap- és mesterképzésben tanulmányokat
folytató hallgató képzési hozzájárulás fizetésére köteles.”

9. § (1) Az Ftv. 55. §-ának (1) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(1) Ha az államilag támogatott hallgatói létszámkeretre
felvett hallgatónak a tanulmányai befejezése elõtt megszû-
nik a hallgatói jogviszonya, vagy az 59. § (4) bekezdésé-
nek c) pontjában foglalt feltétel nem teljesítése esetén, il-
letve egyéb okból tanulmányait költségtérítéses képzésben
folytatja tovább, helyére – ilyen irányú kérelem esetén – a
felsõoktatási intézményben költségtérítéses formában ta-
nulmányokat folytató kiemelkedõ tanulmányi teljesítmé-
nyû hallgató léphet. Ha a felsõoktatási intézményben álla-
milag támogatott képzésben tanulmányokat folytató hall-
gatóról a tanév végén a felsõoktatási intézmény megálla-
pítja, hogy az utolsó két olyan félévben, amelyben hallga-
tói jogviszonya nem szünetelt nem szerezte meg legalább
az ajánlott tantervben elõírt kreditmennyiség ötven száza-
lékát, tanulmányait a következõ tanévben csak költségtérí-
téses képzésben folytathatja. E bekezdésben foglalt felté-
telek alapján az átsorolással érintett államilag támogatott
képzésben részt vevõ hallgatók száma a tanévben a felsõ-
oktatási intézmény államilag támogatott képzésben részt
vevõ hallgatóinak tizenöt százalékáig terjed.”

(2) Az Ftv. 55. §-ának (6) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(6) A támogatási idõ nyilvántartásának, az államilag
támogatott és a költségtérítéses képzés közötti átsorolás
rendjét a Kormány határozza meg.”

10. § Az Ftv. 56. §-ának (3) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:
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„(3) A támogatási idõ, illetve a költségtérítéses képzés-
hez rendelkezésre álló idõ számításakor egy félévként kell
nyilvántartani, ha a hallgató – az elsõként megkezdett kép-
zésének legkésõbb harmadik félévében létesített további
(párhuzamos) hallgatói jogviszonyára tekintettel –

a) egyidejûleg több felsõoktatási intézménnyel áll hall-
gatói jogviszonyban, illetve ha

b) ugyanabban a felsõoktatási intézményben egyidejû-
leg több szakképzettség, szakképesítés megszerzésére ké-
szül fel.”

11. § Az Ftv. 60. §-ának (6) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(6) A felsõoktatási intézmény tanulmányi és vizsga-
szabályzata határozza meg a záróvizsgára jelentkezés
módját, a záróvizsga megszervezésének és lebonyolításá-
nak rendjét, eredményének kiszámítási módját. Nem bo-
csátható záróvizsgára az a hallgató, aki a felsõoktatási in-
tézménnyel szemben fennálló fizetési kötelezettségének
nem tett eleget. Záróvizsgát a felsõoktatási intézmények
közösen is szervezhetnek.”

12. § Az Ftv. 79. §-ának (2) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(2) A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferen-
ciája jogi személy, székhelye Budapest, képviseletére az el-
nök jogosult. A Hallgatói Önkormányzatok Országos Kon-
ferenciája jogosult a Magyar Köztársaság címerének hasz-
nálatára. A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferen-
ciáját a regisztrációs központ veszi nyilvántartásba. A Hall-
gatói Önkormányzatok Országos Konferenciája felett az
ügyészség gyakorol törvényességi felügyeletet. A Hallgatói
Önkormányzatok Országos Konferenciája beszámolási és
könyvvezetési kötelezettségére az egyéb szervezetekre vo-
natkozó szabályokat kell alkalmazni.”

13. § Az Ftv. 107. §-ának (6) bekezdése a következõ
mondattal egészül ki:

„A regisztrációs központ veszi nyilvántartásba az e tör-
vénnyel létrehozott jogi személy Hallgatói Önkormányza-
tok Országos Konferenciáját, a Magyar Felsõoktatási
Akkreditációs Bizottságot, a Felsõoktatási és Tudományos
Tanácsot és a Magyar Rektori Konferenciát.”

14. § Az Ftv. 111. §-ának (6) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(6) A Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottságot
a regisztrációs központ veszi nyilvántartásba, alapító ok-
iratát az oktatási és kulturális miniszter adja ki. A Magyar
Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság szervezeti és mûkö-
dési szabályzatot készít, amelyet az oktatási és kulturális
miniszter hagy jóvá.”

15. § Az Ftv. 113. §-ának (7) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(7) A Felsõoktatási és Tudományos Tanács alapító ok-
iratát az oktatási és kulturális miniszter adja ki, a Tanácsot a
regisztrációs központ veszi nyilvántartásba. A Felsõoktatási
és Tudományos Tanács szervezeti és mûködési szabályza-
tot készít, melyet az oktatási és kulturális miniszter hagy
jóvá.”

16. § Az Ftv. 114. §-ának (1) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(1) A Magyar Rektori Konferencia a felsõoktatási in-
tézmény képviseletére, érdekeinek védelmére jogosult tes-
tület, amely a felsõoktatás rendszerének mûködésével kap-
csolatos bármilyen kérdésben véleményt nyilváníthat,
javaslatot tehet a döntéshozó, illetve a döntés elõkészítõje
részére. A Magyar Rektori Konferencia jogi személy,
székhelye Budapest, képviseletére az elnök jogosult. A
Magyar Rektori Konferencia felett az ügyészség gyakorol
törvényességi ellenõrzést. A Magyar Rektori Konferenciát
a regisztrációs központ veszi nyilvántartásba. A Magyar
Rektori Konferencia beszámolási és könyvvezetési kötele-
zettségére az egyéb szervezetekre vonatkozó szabályokat
kell alkalmazni.”

17. § (1) Az Ftv. 125. §-a (1) bekezdésének felvezetõ
szövege, valamint a) pontja és a §-t megelõzõ cím helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„A KÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS, ILLETVE TÉRÍTÉSI
DÍJ FIZETÉSE ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETÕ

SZOLGÁLTATÁSOK

(1) Az államilag támogatott képzés keretében a hallgató
által igénybe vehetõ szolgáltatások a következõk:

a) a képzési programban meghatározott oktatási és ta-
nulmányi követelmények teljesítéséhez, a bizonyítvány,
az oklevél, illetve doktori abszolutórium megszerzéséhez
szükséges elõadások, szemináriumok, konzultációk, gya-
korlati foglalkozások, terepgyakorlatok legfeljebb két al-
kalommal történõ felvétele, a beszámolók, vizsgák és a si-
kertelen beszámolók, illetve vizsgák egy alkalommal tör-
ténõ megismétlése, a záróvizsga letétele, illetve a fokozat-
szerzési eljárás a hallgatói jogviszony fennállása alatt, a
68. § (3) bekezdésében foglaltak szerint,”

(2) Az Ftv. 125. §-ának (4) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(4) A felsõoktatási intézmény tanulmányi és vizsga-
szabályzata az ugyanabból a tantárgyból tett harmadik és
további vizsgát, a térítési és juttatási szabályzata a tanul-
mányi és vizsgaszabályzatban meghatározott kötelezett-
ség elmulasztását vagy késedelmes teljesítését fizetési kö-
telezettséghez kötheti. A fizetési kötelezettség alkalman-
kénti mértéke nem haladhatja meg a hallgatói normatíva öt
százalékát.”

18. § Az Ftv. a következõ 125/A. §-sal és az azt megelõ-
zõ címmel egészül ki:
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„A KÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSI
KÖTELEZETTSÉG

125/A. § (1) Az államilag támogatott tanulmányokat
folytató hallgató – nemzetközi szerzõdés eltérõ rendelke-
zése hiányában – alapképzésben vagy egységes, osztatlan
képzésben a harmadik félévtõl kezdõdõen, mesterképzés-
ben a teljes tanulmányi idõ alatt képzési hozzájárulás fize-
tésére köteles. A hátrányos helyzetû hallgató képzési hoz-
zájárulás fizetésére nem köteles.

(2) A hallgató által fizetendõ képzési hozzájárulás
irányadó éves összege alapképzésben a képzési normatíva
éves összegének megállapításához rendelt szorzószámok-
nak – az alap- és mesterképzés valamennyi finanszírozási
csoportja figyelembevételével együttesen számított –
számtani átlaga és a költségvetési évet megelõzõ második
évre számított, a Központi Statisztikai Hivatal által közzé-
tett nemzetgazdasági bruttó havi átlagkereset szorzata
eredménye másfélszeresének húsz százaléka, mesterkép-
zésben harminc százaléka.

(3) A képzési hozzájárulás tényleges összegét a felsõok-
tatási intézmény állapítja meg, azzal, hogy az irányadó
összegnél ötven százalékkal alacsonyabb, illetve maga-
sabb mértéket nem határozhat meg. A felsõoktatási intéz-
mény a képzési hozzájárulás fizetésére kötelezett hallgatói
legfeljebb tizenöt százalékát – a Kormány által meghatáro-
zott feltételek és szabályok szerint – mentesítheti a képzési
hozzájárulás megfizetése alól. A felsõoktatási intézmény a
mentességet és a tényleges képzési hozzájárulás összegét
olyan módon állapítja meg, hogy a képzési hozzájárulás
intézményi éves bevétele elérje vagy meghaladja a képzési
hozzájárulás fizetésére kötelezettek létszámának és a
(3) bekezdés szerint számított irányadó összegek szorzatá-
nak együttes összegét.

(4) A képzési hozzájárulásból származó bevételnek
Kormány által meghatározott mértékét – legalább egyhar-
madát, de legfeljebb felét – a kiemelkedõ tanulmányi telje-
sítményû hallgatók támogatására kell fordítani. A fennma-
radó részt a szenátus döntése alapján az intézmény fejlesz-
tésére kell fordítani.

(5) A képzési hozzájárulás fizetésének részletes szabá-
lyait a Kormány állapítja meg.”

19. § Az Ftv. 129. §-a a következõ (7) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(7) A felsõoktatási intézmény a diákotthonban elhelye-
zett hallgatókra tekintettel megállapított, a kollégiumi nor-
matív támogatásnak megfelelõ összegû támogatásra jogo-
sult, ha a diákotthon a felsõoktatási intézménnyel kötött
megállapodás alapján államilag támogatott képzésben
részt vevõ hallgató elhelyezését biztosítja és a diákotthont
a 122. § (1) bekezdés b) pontja szerinti PPP keretében a
felsõoktatási intézmény és a diákotthon fenntartója közötti
szerzõdés szerint mûködtetik. A diákotthon fenntartója
– az (5) bekezdésben foglaltaktól eltérõen – a felsõoktatási
intézménnyel kötött szerzõdésben meghatározott szolgál-
tatásra jogosult.”

20. § Az Ftv. 147. §-ának 10. pontja helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép, egyidejûleg a § a következõ 22/A.
ponttal egészül ki:

[E törvény alkalmazásában:]
„10. hátrányos helyzetû hallgató: az a hallgató, akit kö-

zépfokú tanulmányai során családi körülményei, szociális
helyzete miatt a jegyzõ védelembe vett, illetve aki után
rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítottak, il-
letve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult,
vagy állami gondozott volt,”

„22/A. kiemelkedõ tanulmányi teljesítményû hallgató: a
felsõoktatási intézmény szabályzatában meghatározott is-
mérvek szerint, az átlagos mértéket meghaladó tanulmányi
teljesítményt nyújtó hallgató,”

21. § Az Ftv. 152. §-ának (5) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(5) Az 1993. évi felsõoktatásról szóló törvény
10/A. §-a és 10/B. §-a rendelkezései alapján utoljára
2006-ban lehet ösztöndíjat odaítélni, a már megállapított
ösztöndíjakat e törvény hatálybalépése nem érinti, azokat
az ösztöndíjas jogviszony kezdetekor hatályos rendelkezé-
sek szerint kell az ösztöndíj tartamának megfelelõen fo-
lyósítani.”

22. § Az Ftv. 153. §-a (1) bekezdésének 7. és 12. pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a követ-
kezõ 23. ponttal egészül ki:

[(1) A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy rendelet-
tel szabályozza]

„7. a felsõoktatási információs rendszer mûködtetésé-
vel, a felsõoktatási intézmények iratkezelésével, az adatto-
vábbítással, továbbá a diákigazolvánnyal, az oktatói iga-
zolvánnyal, az oktatói azonosító számmal és a hallgatói
azonosító számmal kapcsolatos eljárási kérdéseket, a tá-
mogatási idõ nyilvántartásának, az államilag támogatott és
a költségtérítéses képzés közötti átsorolásnak a rendjét
[35. § (2) és (11) bekezdés, 55. § (6) bekezdés, 73. § (1) be-
kezdés],”

„12. a hallgatói juttatások és egyéb kedvezmények
igénybevételi rendjét [51. § (3) bekezdés, 104. § (5) bekez-
dés, 118. § (6) bekezdés, 119. § (3) bekezdés, 125/A. §
(4) bekezdés],”

„23. a hallgatói hozzájárulási kötelezettség megállapítá-
sának, nyilvántartásának és teljesítésének, a soron kívüli
teljesítéshez kapcsolódó, a további (párhuzamos) hallgatói
jogviszonyra tekintettel igénybe vehetõ és egyéb kedvez-
mények biztosításának rendjét, [125/A. § (5) bekezdés].”

23. § Az Ftv. 158. §-ának (2) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(2) Azok a hallgatók, akik a felsõoktatásban a tanulmá-
nyaikat 2006. szeptember 1-je elõtt kezdték meg, azt a fel-
sõoktatási intézmények által elfogadott tantervi követel-
mények alapján a korábbi képesítési követelmények sze-
rint fejezhetik be, és az 1993. évi felsõoktatásról szóló tör-
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vény rendelkezései alapján fõiskolai szintû végzettséget
tanúsító, illetve egyetemi szintû végzettséget tanúsító ok-
levelet szereznek. A hallgatók részére biztosított tanulmá-
nyi idõt, a tanulmányok megszakítását és szüneteltetését a
hallgatói jogviszonyuk létesítésekor érvényes rendelkezé-
seknek megfelelõen kell meghatározni. E rendelkezések-
tõl a felsõoktatási intézmény 2015. szeptember 1-jétõl el-
térhet.”

24. § Az Ftv. 2. számú melléklet „A hallgatók adatai” cí-
mének 1. bb) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[1. E törvény alapján nyilvántartott adatok:
b) a hallgatói (kollégiumi tagsági, doktorandusz, dok-

torjelölt) jogviszonnyal összefüggõ adatok:]
„bb) a hallgató tanulmányainak értékelése, vizsgaada-

tok, megkezdett félévek, igénybe vett támogatási idõ, a
hallgatói jogviszony szünetelésének ideje, a képzési hoz-
zájárulás adatai,”

25. § (1) E törvény – a (3) bekezdésben foglalt kivétel-
lel – a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) az Ftv. 46. §-a (7) bekezdése d) pontjának az „okta-

tási jogok miniszteri biztosához” szövegrésze helyébe az
„oktatási jogok biztosához” szövegrész, az Ftv. 48. §-a
(4) bekezdésének „melynek havi összege nem lehet keve-
sebb, mint a legkisebb kötelezõ munkabér (minimálbér)”
szövegrésze helyébe a „melynek havi összege, a teljes
munkaidõ ötven százalékának megfelelõ idejû foglalkoz-
tatás esetén, nem lehet kevesebb, mint a legkisebb kötele-
zõ munkabér (minimálbér), eltérõ idejû foglalkoztatás ese-
tén ennek idõarányos része” szövegrész, az Ftv. 55. §-a
(2) bekezdésének „valamely képzési ciklusban záróvizs-
gát tett” szövegrésze helyébe a „valamely képzési ciklus-
ban végbizonyítványt szerzett” szövegrész, az Ftv. 59. §-a
(2) bekezdésének „Ha az ismétlõ javítóvizsga sem volt si-
keres” szövegrésze helyébe a „Ha a javítóvizsga sem volt
sikeres” szövegrész, az Ftv. 75. §-a (3) bekezdésének „az
oktatási jogok miniszteri biztosának” szövegrésze helyébe
„az oktatási jogok biztosának” szövegrész, az Ftv. 82. §-a
(1) bekezdés c) pontjának az „oktatási jogok miniszteri
biztosához” szövegrésze helyébe az „oktatási jogok bizto-
sához” szövegrész, az Ftv. 103. §-a (1) bekezdés ac) pont-
jának az „oktatási jogok miniszteri biztosának hivatalát”
szövegrésze helyébe „az oktatási jogok biztosának hivata-
lát” szövegrész, az Ftv. 112. §-a (9) bekezdésének „az ok-
tatási jogok miniszteri biztosának” szövegrésze helyébe
„az oktatási jogok biztosának” szövegrész, az Ftv. 114. §-a
(3) bekezdésének „szabályzatában” szövegrésze helyébe
„alapszabályában” szövegrész, az Ftv. 115. §-a (13) be-
kezdés b) pontjának „az e törvény 106. §-ának (1) bekez-
désében” szövegrésze helyébe „a 106. § (1) bekezdésé-
ben” szövegrész, az Ftv. 120. §-a (3) bekezdésének „a saját
bevételébõl az átmenetileg szabad pénzeszközeit” szöveg-

része helyébe „a saját bevételébõl és elõzõ évi bevételi elõ-
irányzat maradványaiból átmenetileg szabad pénzeszkö-
zeit – amennyiben nincs lejárt kötelezettsége –” szöveg-
rész, az Ftv. 138. §-a (1) bekezdésének „megfelel az e tör-
vény 137. §-ának (2) bekezdésében meghatározott feltéte-
leknek,” szövegrésze helyébe a „megfelel a 137. § (2) be-
kezdésében meghatározott feltételnek,” szövegrész, az
Ftv. 139. §-a (8) bekezdése b) pontjának „a 46. § (2) bekez-
désének f) pontjában foglaltaktól” szövegrésze helyébe az
„a 46. § (2) bekezdésének f) pontjában és a 125/A. §-ban
foglaltaktól” szövegrész, az Ftv. 140. §-a (1) bekezdésé-
nek „az e törvény 23. §-ának (5) bekezdésében meghatáro-
zott” szövegrésze helyébe „a 23. § (5) bekezdésében meg-
határozott” szövegrész, az Ftv. 153. §-a (2) bekezdése
a) pontjának „az oktatási jogok miniszteri biztosa hivatalá-
nak” szövegrésze helyébe „az oktatási jogok biztosa hiva-
talának” szövegrész, az Ftv. 1. számú melléklete „Nem ál-
lami fõiskolák” címének „Budapesti Kommunikációs Fõ-
iskola, Budapest” szövegrésze helyébe „Budapesti Kom-
munikációs és Üzleti Fõiskola, Budapest” szövegrész lép,

b) az Ftv. 7. §-a (4) bekezdésének, 18. §-a (5) bekezdé-
sének, 23. §-a (5) bekezdésének és (7) bekezdés h) pontjá-
nak, 26. §-a (4) bekezdésének, 32. §-a (1) bekezdésének,
35. §-a (1) bekezdésének, 54. §-a (2) bekezdésének,
89. §-a (2)–(3) bekezdésének, 91. §-a (3) bekezdésének,
95. §-a (3) bekezdésének, 102. §-a (1)–(3) és (5)–(6) be-
kezdésének, 103. §-a (1)–(2) bekezdésének, 104. §-a (1) és
(4)–(6) bekezdésének, 105. §-a (1)–(3) és (5) bekezdésé-
nek, 106. §-a (1)–(4) és (6) bekezdésének, 107. §-a (1) és
(3) bekezdésének, 110. §-a (3)–(4) és (6) bekezdésének,
111. §-a (2) és (8) bekezdésének, 112. §-a (1) és (6) bekez-
désének, 113. §-a (1)–(2) és (8) bekezdésének, 116. §-a
(2) bekezdésének, 117. §-a (1) és (3) bekezdésének,
139. §-a (6)–(7) és (11) bekezdésének, 145. §-a (3)–(4) és
(7) bekezdésének, 151. §-a (4) és (7) bekezdésének,
153. §-a (2) bekezdés felvezetõ szövegének, (4) bekezdé-
sének „oktatási miniszter” szövegrésze helyébe „oktatási
és kulturális miniszter” szövegrész, az Ftv. 37. §-a (8) be-
kezdésének, 106. §-a (3) bekezdésének, 107. §-a (3) be-
kezdésének „az oktatási miniszternél” szövegrésze helyé-
be „az oktatási és kulturális miniszternél” szövegrész, az
Ftv. 106. §-a (4) bekezdésének, 114. §-a (6) bekezdésének
„az oktatási miniszternek” szövegrésze helyébe „az okta-
tási és kulturális miniszternek” szövegrész, az Ftv.
129. §-a (5) bekezdésének, 139. §-a (7) bekezdésének „az
oktatási miniszterrel” szövegrésze helyébe „az oktatási és
kulturális miniszterrel” szövegrész, az Ftv. 151. §-a (7) be-
kezdésének „az oktatási minisztertõl” szövegrésze helyé-
be „az oktatási és kulturális minisztertõl” szövegrész, az
Ftv. 23. §-a (9) bekezdésének, 37. §-a (8) bekezdésének,
38. §-a (1) és (3) bekezdésének, 45. §-a (2) bekezdésének,
98. §-a (3) bekezdésének, 110. §-a (8) bekezdésének, a
111. §-a (2) és (5) bekezdésének, 113. §-a (2) és (5) bekez-
désének, 118. §-a (2) és (3) bekezdésének, 122. §-a (4) be-
kezdésének, 127. §-a (4) bekezdésének, 128. §-a (2)–(3) és
(7) bekezdésének, 149. §-a (11) bekezdésének „Oktatási
Minisztérium” szövegrésze helyébe „Oktatási és Kulturá-
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lis Minisztérium” szövegrész, az Ftv. 127. §-a (4) bekez-
désének „az Oktatási Minisztériummal” szövegrésze he-
lyébe „az Oktatási és Kulturális Minisztériummal” szö-
vegrész, az Ftv. 113. §-a (1) bekezdésének „foglalkozta-
táspolitikai és munkaügyi” szövegrésze helyébe a „szociá-
lis és munkaügyi” szövegrész lép,

c) hatályát veszti az Ftv. 62. § (5) bekezdésének „ , kép-
zési forma” szövegrésze, valamint a 73. §-a (3) bekezdésé-
nek utolsó mondata, az Ftv. 126. § (1) bekezdésének „in-
gyenesen igénybe vehetõ” szövegrésze,

d) hatályát veszti az Ftv. 159. § (3) bekezdésének „A
doktoranduszok jogai és kötelezettségei nem változnak.”
szövegrésze.

(3) E törvény 1–2. §-a 2007. január 1-jén lép hatályba.

26. § (1) Az Ftv. – e törvény 3. §-ával megállapított –
39. §-ának (3) bekezdését elsõ alkalommal a 2007/2008.
tanévre vonatkozó felvételi jelentkezési eljárásban kell al-
kalmazni.

(2) Az Ftv. – e törvény 6., 17–18. és 24. §-ával, megálla-
pított – 49. §-ának e) pontját, 125. §-át megelõzõ címét,
125. §-a (1) bekezdésének felvezetõ szövegét és a) pontját,
valamint (4) bekezdését, 125/A. §-át, 2. számú melléklet
„A hallgatók adatai” címének 1. bb) pontját a 2007. szep-
temberben az elsõ évfolyamon alap- és mesterképzésben
(egységes, osztatlan képzésben) államilag támogatott kép-
zés keretében tanulmányaikat megkezdõ hallgatók tekin-
tetében, majd ezt követõen felmenõ rendszerben kell al-
kalmazni. A 2007. szeptemberben államilag támogatott
mesterképzésben elsõ évfolyamon tanulmányokat kezdõ
hallgatók képzési hozzájárulás fizetésére 2008. szeptem-
bertõl kezdõdõen kötelesek.

(3) Az Ftv. – e törvény 4–5., 8–11. és 25. §-a (2) bekez-
désének b) pontjával megállapított – 40. §-ának (3) bekez-
dését, 46. §-a (5) bekezdésének c) pontját, 53. §-ának
(1) bekezdését, 55. §-ának (1) és (6) bekezdését,
56. §-ának (3) bekezdését, 60. §-ának (6) bekezdését, a
2007. szeptemberben tanulmányaikat az elsõ évfolyamon
megkezdõ hallgatók tekintetében, majd ezt követõen fel-
menõ rendszerben kell alkalmazni.

(4) Az Ftv. – e törvény 13. §-ával megállapított –
107. §-ának (6) bekezdése alapján a regisztrációs központ
a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, a
Magyar Rektori Konferencia, a Magyar Felsõoktatási
Akkreditációs Bizottság, a Felsõoktatási és Tudományos
Tanács hatósági nyilvántartásba vételét – e törvény hatály-
balépését, illetve az alapító okirat kiadását követõen – hi-
vatalból lefolytatja.

Sólyom László s. k., Dr. Szili Katalin s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

KÖZLEMÉNYEK

Az OKÉV Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ
határozatai

A Budapesti Francia Intézet (1011 Budapest, Fõ u. 17.),
mint a Centre international d’études pédagogiques (1, ave-
nue Léon Journault-92318 Sévres cedex) magyarországi
képviselõje által benyújtott vizsgarendszer egyenértékûsé-
gének megállapítása iránti kérelme tárgyában a Nyelvvizs-
gát Akkreditáló Testület 2006. szeptember 18-i ülésén a
következõ döntést hozta: a kérelmezõ vizsgarendszer
egyenértékûségének megállapítása iránti kérelmét az
OKÉV Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ a kö-
vetkezõk szerint engedélyezi.

A DELF-DALF francia nyelvvizsgarendszeren belül letett
nyelvvizsga Magyarországon államilag elismert nyelv-
vizsga.

1. A külföldi vizsgaközpont
– neve: Centre international d’études pédagogiques
– címe: 1, avenue Léon Journault-92318 Sévres cedex

2. A külföldi vizsgarendszer meghatalmazott magyaror-
szági képviselõje:
– neve: Budapesti Francia Intézet DELF-DALF Nyelv-
vizsgaközpont
– címe: 1011 Budapest, Fõ u. 17.

3. A nyelvvizsgarendszer
– neve: DELF-DALF francia nyelvvizsgarendszer
– fajtája: általános, egynyelvû
– nyelve: francia

4. A vizsgarendszer követelményszintjei az alábbi, jogsza-
bályban meghatározott nyelvvizsgaszintekkel egyenérté-
kûek:
– DELF B1 – alapfok (B1)
– DELF B2 – középfok (B2)
– DALF C1 – felsõfok (C1)

5. Akkreditált vizsgahely
– neve: Budapesti Francia Intézet DELF-DALF Nyelv-
vizsgaközpont
– címe: 1011 Budapest, Fõ u. 17.

A külföldi vizsgarendszer magyarországi képviselõje kö-
teles az államilag elismert nyelvvizsgáztatás során a vizs-
gázókról a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ
elektronikus felületén anyakönyvet vezetni.
A képviselõ a nyelvvizsgáztatás során a sikeres vizsgázók-
nak a többször módosított 71/1998. (IV. 8.) Korm. rendelet
szerint a központ elektronikus formanyomtatványán ke-
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resztül államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványt ké-
szíttet.
Az elsõ akkreditációs felülvizsgálat határideje: 2008.
szeptember 18.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon be-
lül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva a
miniszternél lehet fellebbezni.
Az egyenértékûsítési eljárás díja kiegyenlítésre került.

INDOKLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2006. 09. 06-án át-
vett hiánytalan kérelem, valamint a Szakértõi Bizottság je-
lentése alapján 2006. 09. 18-án hozta meg döntését.
A Szakértõi Bizottság összetétele ellen a kérelmezõ kifo-
gással nem élt.
A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló
államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelv-
vizsga-bizonyítványokról szóló, többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésének d) pontjá-
ban, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követel-
ményrendszerérõl és annak felülvizsgálatáról, az akkredi-
tációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló
30/1999. (VII. 21.) OM rendeletben és az Akkreditációs
Kézikönyvben foglaltak az irányadók.
Az OKÉV Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ ille-
tékessége a 71/1998. Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekez-
désén alapul.
A fellebbezés lehetõségérõl a többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése rendelkezik.

Ügyszám: AK-XXV/1/2006.

Fazekas Márta s. k.,
OKÉV

Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ
igazgató

* * *

A Rendõrtiszti Fõiskola (1121 Budapest, Farkasvölgyi út
12.) által benyújtott akkreditációs kérelme tárgyában a
Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület 2006. szeptember 18-i
ülésén a következõ döntést hozta: a kérelmezõ nyelvvizs-
gaközpont, nyelvvizsgarendszer iránti akkreditációs kérel-
mét az OKÉV Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ
az alábbiak szerint engedélyezi.

1. A nyelvvizsgaközpont
– neve: “Police Lingua” Rendészeti Szaknyelvi Vizsga-
központ
– címe: 1121 Budapest, Farkasvölgyi út 12.

2. A nyelvvizsgarendszer
– neve: POLICE-LINGUA

3. Akkreditált vizsgahely
– neve: “Police Lingua” Rendészeti Szaknyelvi Vizsga-
központ
– címe: 1121 Budapest, Farkasvölgyi út 12.

A kérelmezõ nyelvvizsgarendszer egyes nyelveire irá-
nyuló akkreditációs kérelmét az OKÉV Nyelvvizsgázta-
tási Akkreditációs Központ az alábbiak szerint elutasítja:

az angol, német, orosz, francia nyelvekbõl történõ állami-
lag elismert nyelvvizsgáztatás.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon be-
lül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva a
miniszternél lehet fellebbezni.
Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
A Szakértõi Bizottság összetétele ellen a kérelmezõ kifo-
gással nem élt.

INDOKLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2006. 07. 24-én át-
vett hiánytalan kérelem alapján 2006. 09. 18-i ülésén azt a
döntést hozta, hogy támogatja a vizsgaközpont és a vizsga-
rendszer akkreditációját, és nem támogatja a kérelemben
szereplõ nyelvvizsgarendszernek az angol, német, orosz,
francia nyelveken történõ mûködését, mert:
– A vizsga nem valósítja meg megfelelõ szinten az Akkre-
ditációs Kézikönyv (továbbiakban: AK) 3.13-ban foglalt,
a Szaknyelvi vizsgákra vonatkozó elõírásait az egyes nyel-
vi anyagokban. Az angol, német, orosz és francia mo-
dell-feladatsorok kidolgozottsága alacsony szintû, és a
szaknyelvi tartalom tekintetében nincs összhangban a be-
nyújtott rendszerrel.
– Az egyes nyelvi feladatsorok nem kellõ mértékben il-
leszkednek a Közös Európai Referencia Keret (továbbiak-
ban: KER) szintjeihez, azaz a kérelem az egyes nyelvekre
vonatkozóan nem teljesíti az AK 3.4.3. fejezetben foglal-
takat.
– A kérelem nem tartalmazza az AK 3.4.4.1. mellékletben
elõírtakat, azaz benyújtott nyelvi anyagok nem tartalmaz-
zák a KER-hez történõ illesztési eljárások leírását.
– A vizsga nem felel meg az AK 3.4.1. pontjában megfo-
galmazott reprezentativitás mindkét feltételének, ugyanis
nem vesz megfelelõ mintát a vizsgázók nyelvtudásából,
amelynek alapján az adott szintnek megfelelõ nyelvtudás
megléte biztonsággal megítélhetõ, a benyújtott nyelvi
anyagok közül ugyanis többnél elõfordul, hogy különbözõ
nyelvi szinteken azonos szövegek feldolgozása a feladat.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló
államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelv-
vizsga-bizonyítványokról szóló, többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésének d) pontjá-
ban, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követel-
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ményrendszerérõl és annak felülvizsgálatáról, az akkredi-
tációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló
30/1999. (VII. 21.) OM rendeletben és az Akkreditációs
Kézikönyvben foglaltak az irányadók.

Az OKÉV Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ ille-
tékessége a 71/1998. Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekez-
désén alapul.

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

Ügyszám: AK-XXVI/1/2006.

Fazekas Márta s. k.,
OKÉV

Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ
igazgató
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Statisztikai számjel

A Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány 2005. évi mérlege és
eredménykimutatása

Eredménykimutatás
adatok E Ft-ban

Sorszám A tétel megnevezése
Alapítványi célú tevékenység

Elõzõ év Tárgyév
a b c d

1. A) Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.) 315 696 221 101

2. 1. Közhasznú célra, mûködésre kapott támogatás (a+b+c+d) 298 031 203 182

3. a) alapítótól 180 000 88 900

4. b) központi költségvetéstõl 112 000 111 580

5. c) helyi önkormányzattól

6. d) egyéb 6 031 2 702

7. 2. Pályázati úton elnyert támogatás

8. 3. Közhasznú tev.-bõl származó bevétel 12 719 7 799

9. 4. Tagdíjból származó bevétel

10. 5. Egyéb bevétel 4 946 10 120

11. B) Vállalkozási tevékenység bevétele

12. C) Összes bevétel (A+B) 315 696 221 101

13. D) Közhasznú tevékenység ráfordításai 289 704 268 762

14. 1. Anyagjellegû ráfordítások 29 538 33 020

15. 2. Személyi jellegû ráfordítások 40 977 38 588

16. 3. Értékcsökkenési leírás 3 978 1 784

17. 4. Egyéb ráfordítások 215 211 195 370

18. 5. Pénzügyi mûveletek ráfordításai

19. 6. Rendkívüli ráfordítások

20. E) Vállalkozási tevékenység ráfordításai

21. F) Összes ráfordítás (D+E) 289 704 268 762

22. G) Adózás elõtti eredmény (C–F) 25 992 –47 661

23. H) Adófizetési kötelezettség

24. I) Tárgyévi vállalkozási eredmény (G–H)

25. J) Tárgyévi közhasznú eredmény (A–D) 25 992 –47 661

Tájékoztató adatok

1. A) Személyi jellegû ráfordítások 40 977 38 588

2. 1. Bérköltség 26 651 25 371

3. ebbõl: – megbízási díjak 2 852 4 813

4. – tiszteletdíjak 8 054 4 962

5. 2. Személyi jellegû egyéb kifizetések 4 457 4 653

6. 3. Bérjárulékok 9 869 8 564

7. B) A szervezet által nyújtott támogatások 211 790 195 191

Tóth Egon s. k.,
a közalapítvány vezetõje
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Közhasznú egyszerûsített éves beszámoló mérlege

adatok E Ft-ban

Sorszám A tétel megnevezése Elõzõ év Tárgyév

a b c d

1. A) Befektetett eszközök (2.+3.+4.) 5 624 24 213

2. I. Immateriális javak 883 425

3. II. Tárgyi eszközök 4 741 3 787

4. III. Befektetett pénzügyi eszközök 20 001

5. B) Forgóeszközök (6.+7.+8.+9.) 154 281 101 517

6. I. Készletek 88 88

7. II. Követelések 2 082

8. III. Értékpapírok 20 001 188

9. IV. Pénzeszközök 132 110 101 241

10. C) Aktív idõbeli elhatárolások 1 681 6 513

11. Eszközök összesen (1.+5.+10.) 161 586 132 243

12. C) Saját tõke (13.+14.+15.+17.+18.) 119 234 71 573

13. Induló tõke 200 375 200 375

14. II. Tõkeváltozás –107 133 –81 141

15. III. Lekötött tartalék

16. IV. Értékelési tartalék

17. V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységbõl 25 992 –47 661

18. VI. Tárgyévi eredmény váll. tevékenységbõl

19. E) Céltartalék

20. F) Kötelezettségek (21.+22.+23.) 38 805 59 981

21. I. Hátrasorolt kötelezettségek

22. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

23. III. Rövid lejáratú kötelezettségek 38 805 59 981

24. G) Passzív idõbeli elhatárolások 3 547 689

25. Források összesen (12.+19.+24.) 161 586 132 243

Tóth Egon s. k.,
a közalapítvány vezetõje

A beszámolót a vonatkozó jogszabályok és a nemzeti könyvvizsgálati standardok alapján felülvizsgáltuk. Ennek alap-
ján megállapítottuk, hogy a beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

A Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány 2005. évi beszámolóját az érvényes
jogszabályok és az általános számviteli elvek szerint állították össze.

A beszámoló a közalapítvány vagyoni-pénzügyi helyzetérõl megbízható, valós képet nyújt.

Dr. Balassa László s. k.,
ügyvezetõ, bejegyzett könyvvizsgáló (4653)



Pályázati felhívás
felsõoktatási intézmény vezetõi állására

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
pályázatot hirdet a
GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR
Farmakognóziai Intézetébe
intézetvezetõi tisztség betöltésére

A megbízandó intézetvezetõ feladata az intézet szakmai, gazdasági és adminisztratív irányítása, pályázati tevékenységé-
nek, nemzetközi és hazai kapcsolatainak erõsítése. További feladata a Farmakognózia tárgykörébe tartozó tantárgyak
oktatása, a PhD-program, a gyógyszerész szak- és továbbképzés, valamint az intézet munkatársainak irányítása, érdekei-
nek képviselete.
A pályázónak rendelkeznie kell szakirányú egyetemi végzettséggel, a kar valamely intézetébe szóló egyetemi docensi
vagy egyetemi tanári kinevezéssel, az MTA doktora címmel, egyetemi habilitációval, legalább középfokú nyelvismeret-
tel, valamint magas színvonalú hazai és nemzetközi tudományos tevékenységgel. Az elbírálás során a gyógyszerész dip-
loma, az intézetben folyó tevékenység ismerete, a kutatási gyakorlat, továbbá legalább 15 éves sikeres szakirányú okta-
tási tevékenység elõnyt jelent.
A megbízás 5 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 pályázatónak meg kell felelnie a Szegedi Tudományegyetem oktatói követelményrendszerében rögzített feltételek-
nek.
A pályázatot a megjelenéstõl számított 30 napon belül 1 eredeti és 5 fénymásolt példányban a Szegedi Tudományegye-
tem Rektori Hivatalába (6720 Szeged, Dugonics tér 13.) kell benyújtani. A pályázat formai feltételeirõl a (62)
544-008-as telefonszámon kérhetõ felvilágosítás.

Dr. Szabó Gábor s. k.,
rektor

Pályázati felhívás vezetõi állásra

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 30.

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

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

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

1. 2. 3. 4.

Pályázati felhívás mûvelõdési ház igazgatói állásra

Balkány Város Önkor-
mányzatának Képvise-
lõ-testülete
4233 Balkány,
Rákóczi u. 8.
Tel.: (42) 561-000

Balkány József Attila
Mûvelõdési Ház és Vá-
rosi Nyilvános Könyv-
tár
igazgató

Felsõfokú közmûvelõ-
dési (andragógiai) v.,
valamint könyvtárosi
v., mely alól a
150/1992. (XI. 21.)
Korm. rendelet 15. §
(1) bekezdése (további-
akban Korm. rendelet)
szerint felmentést ad-
hat, ötéves hasonló te-
rületen szerzett
gyakorlat, kiemelkedõ
szakmai vagy tudomá-
nyos tevékenység.
A Kjt.-ben, valamint a
Korm. rendeletben sza-
bályozott összeférhetet-
lenség hiánya.
A fent meghatározott –
a Kjt.-ben, valamint a
Korm. rendeletben sza-
bályozott – általános al-
kalmazási feltételek

A megbízás öt évre szól, a mun-
kakört teljes munkaidõben kell
ellátni.
Pehi: a pályázati határidõ lejártát
követõ, soron következõ képvi-
selõ-testületi ülés.
A pályázathoz csatolni kell: az
iskolai végzettséget igazoló ok-
irat hiteles másolatát, részletes
szakmai elképzeléseket tartalma-
zó szakmai programot, amely
részletesen tartalmazza az egy
évre vonatkozóan megszervezni
kívánt programokat, valamint az
annak finanszírozására igénybe
venni kívánt forrásokat, vala-
mint a könyvtár fejlesztésére vo-
natkozó elképzeléseket,
személyes adatok kezelésére vo-
natkozó nyilatkozatot.
Az igazgató vagyonnyilatkozat
tételére köteles.
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1. 2. 3. 4.

fennállását a pályázó-
nak igazolnia kell.
Amennyiben a pályázó
a Korm. rendelet 15. §
(1) bekezdése szerint
felmentést kér, úgy an-
nak feltételeit igazolnia
kell a képzõ intézmény
által kiállított eredeti
igazolással.

Pc: Balkány Város Önkormány-
zatának polgármestere
f: Marjánné Rinyu Ilona polgár-
mester személyesen vagy telefo-
non.
Tel.: (42) 561-000

Pályázati felhívás
pedagógus-munkakörök betöltésére

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

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

elõélet igazolására erkölcsi bizonyítványt kell csatolni.
A pályázat benyújtásának határideje – ha a pályáztató hosszabb idõt nem határoz meg – a közzétételtõl számított 30.

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

meg.

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

1. 2. 3. 4.

Pályázati felhívás pedagógus-álláshelyek betöltésére

Óvodapedagógus

Gazdag Erzsi Óvoda
9700 Szombathely,
Krúdy Gy. u. 2/a

Óvodapedagógus Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v.

ÁEI: 2007. jan. 1.
f.: óvodavezetõ
Tel./fax: (94) 501-587

Általános Iskola és
Napköziotthonos
Óvoda
3767 Tornanádaska,
Rákóczi út 2.

Óvodapedagógus
(üres álláshelyre)

Felsõfokú vagy fõisko-
lai óvodapedagógusi v.

ÁEI: azonnal.
Pc.: Szuckóné János Zita
igazgató
Tel.: (48) 453-503,
(20) 215-0047

Tanító, tanár

Hunyadi János Gimná-
zium, Szakiskola és
Kollégium
Bácsalmás

Matematika–fizika sza-
kos tanár

magyar szakos tanár

Egyetemi v. ÁEI: azonnal.
Pc: igazgató

Hejõpapi Általános Is-
kola
3594 Hejõpapi,
Templom út 2.

Ének-zene–rajz szakos
tanár

fizika–mozgókép- és
médiaismeret tantár-
gyak tanítására tanár

Fõiskolai vagy egyete-
mi szakirányú v.

ÁEI: azonnal.
Juttatás: tp., étkh. 4500 Ft
f: tel.: (49) 458-822

Kossuth Lajos Közgaz-
dasági és Humán Szak-
középiskola
2800 Tatabánya,
I. Cseri u. 35.
Tel.: (34) 309-545,
(34) 309-549

Matematika–bármely,
informatika–bármely,
angol szakos tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2007. aug. 21.
Pbhi: 2007. júl. 3.
Pehi: 2007. aug. 2.

közgazdász tanár egyetemi vagy fõiskolai
v.

Tatárszentgyörgyi Álta-
lános és Alapfokú Mû-
vészeti Iskola
2375 Tatárszentgyörgy,
Kossuth L. út 10.

Gyógypedagógus Juttatás: étkh., szl. van
A pályázatokat írásban kell be-
nyújtani
f: tel.: (59) 519-051,
(29) 319-205

Vasadi Általános Iskola
2211 Vasad,
Petõfi S. u. 30.
Tel./fax: (29) 494-010

Fizika–kémia vagy
angol, rajz–angol vagy
angol szakos pedagógus

Szakirányú felsõfokú v. Juttatás: útiköltség-térítés, étkh.

Jendrassik-Venesz Kö-
zépiskola és Szakiskola
8200 Veszprém,
Március 15. u. 5.

Gépészmérnöktanár Egyetemi vagy fõisko-
lai v.

ÁEI: azonnal.
Pc., f: Szelényi Géza igazgató
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Névváltozás

A Nagyberki Általános Iskola neve 2006. szeptember 1-jétõl az alábbi:
Szász Endre Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény.

Völgyi Attila s. k.,
igazgató

Tájékoztató az Oktatási Közlöny megjelenésérõl
és a közlemények közzétételének módjáról

Az Oktatási Közlöny havi három alkalommal jelenik meg, ennek megfelelõen havonta háromszor (a hónap 10., 20.,
30. napján) van közlönyzárás.

Az ún. kötelezõ közzététel körébe tartozó (jogszabályban elõírt módon közzétett) álláshelyekre meghirdetett pályázati
felhívások közzététele normál vagy sürgõs eljárás szerint történhet az alábbiak szerint.

A normál eljárás szerint a zárás napjáig az Oktatási Közlöny Szerkesztõségéhez (1055 Budapest, Szalay u. 10–14., te-
lefon/fax: 302-4843) két példányban eljuttatott pályázati felhívások kb. hat-nyolc hét múlva jelennek meg. A közzététel
ebben az esetben ingyenes.

A sürgõs megjelenést igénylõ pályázati felhívások a „zárás után” rovatban jelennek meg, a közzététel díja kéziratolda-
lanként 9000 Ft+20% áfa (10 800 Ft). A sürgõs eljárás szerint a megjelentetni kívánt közleményeket a cégszerûen aláírt
megrendelõvel együtt a „Sürgõs eljárás szerint” megjelöléssel a szerkesztõség vagy a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
címére (1085 Budapest, Somogyi Béla utca 6.) kell megküldeni. A kéziratok a beérkezés után kb. két-három hét múlva
jelennek meg. A megjelenést követõen a kiadó számlát küld a megrendelõnek. A sürgõs megjelenést igénylõ „zárás utá-
ni” rovatban megjelentetni kért pályázati felhívásokban elõforduló esetleges nyomdahibák javítására a szerkesztõségnek
nincs módja, ezért az elírásokért felelõsséget nem vállalunk.

A pályázatok benyújtásával kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazó jogszabályokat az álláshelyre meghirdetett pá-
lyázati felhívások fejlécében jelöljük. A jogszabályok által kötelezõen elõírt pályázati feltételeket az egyes pályázatok-
nál a szerkesztõség értelemszerûen nem tünteti fel.

A pályázati felhívások nagy számára tekintettel a megjelenés pontos idõpontjáról, illetõleg arról, hogy a pályázati fel-
hívás az Oktatási Közlöny melyik számában jelenik meg, a szerkesztõségnek nem áll módjában írásban tájékoztatást
adni. Ugyanezen okból nem biztosítható az álláshelyekre meghirdetett felhívásoknak – a pályázati felhívás lényeges ele-
mein túlmenõ – szó szerinti közlése.

Az ún. kötelezõ közzététel körén kívül esõ egyéb hirdetmények, közlemények közzététele – az eljárás módjától (nor-
mál vagy sürgõs) függetlenül – díjköteles. A díjak a Magyar Hivatalos Közlönykiadó 2006. január 1-jétõl érvényes tari-
fajegyzéke alapján kerülnek megállapításra. Ugyanez vonatkozik az üzleti célú hirdetésekre is.

Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 13. § (1) be-
kezdése alapján a minisztériumok hivatalos lapjaikat a honlapjukon is közzéteszik. Ennek megfelelõen 2006. január
1-jét követõen az Oktatási Közlöny számai is elérhetõek az OM honlapjáról (www.om.hu/Közérdekû adatok/Szervezeti,
személyzeti adatok/Lapok/Oktatási Közlöny).

Dr. Somogyi Éva s. k.,
fõszerkesztõ
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A közlöny zárása után érkezett pályázati felhívások,

bélyegzõ érvénytelenítése és helyesbítés

A SEMMELWEIS EGYETEM rektora
pályázatot hirdet az
ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR
Pulmonológiai Klinikáján
két docensi álláshely betöltésére

Az álláshelyek 2007. július 1-jétõl betölthetõek, határozatlan idõre szóló kinevezéssel.

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

Általános pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– a pályázott szak mûveléséhez alkalmas egyetemi diploma,
– szakvizsga, amennyiben az adott szakterületen megszerezhetõ,
– elismert szakmai és tudományos tapasztalat,
– szakmai gyakorlat,
– tudományos fokozat,
– aktív egyetemi oktatói tevékenység (pl. rendszeres gyakorlatvezetés, legalább alkalomszerû tantermi elõadás,
TDK-nevelõmunka),
– szakterületen jelentõs tudományos tevékenység,
– legalább egy világnyelv elõadó- és vitaképes ismerete,
– legalább 10 éves oktatói múlt,
– a pályázó tevékenysége feleljen meg az általános szakmai, etikai normáknak.

1. Speciális feladatok:
– részvétel a klinika gyógyító-megelõzõ munkájában,
– minõségbiztosítás felelõsi teendõinek ellátása,
– a graduális oktatás felelõsi teendõinek ellátása.

Speciális feltétel:
– pulmonológiai szakvizsga.

2. Speciális feladatok:
– részvétel a klinika gyógyító-megelõzõ munkájában,
– egészségügyi adatvédelem, valamint a fekvõ- és járóbeteg-adatszolgáltatás orvosi felügyelete,
– terheléses és légzésfunkciós laboratórium munkájának irányítása, felügyelete.

Speciális feltétel:
– pulmonológiai szakvizsga.

Dr. Tulassay Tivadar s. k.,
rektor
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Zárás után érkezett pályázatok

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

1. 2. 3. 4.

Velence Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2481 Velence,
Tópart u. 26.

Humán Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgá-
lat
2481 Velence,
Tópart u.
intézményvezetõ

A 15/1998. (IV. 30.)
NM rendelet 2. számú
mellékletének 1. pontjá-
ban elõírt szakirányú
szakképzettség.
A 257/2000. (XII. 26.)
Korm. rendelet 3. §
(3) bekezdés a) pontjá-
ban meghatározott 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 veze-
tõi szgy.
Szociális szakvizsga, B
kategóriás jogosítvány.
Elõny: pedagógus v.,
ill. helyismeret.

ÁEI: az elbírálást követõ hónap
1. napjától.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: a pályázatok benyújtási ha-
táridejét követõ 30. nap.
A pályázatokat zárt borítékban,
személyesen, vagy postai úton
kell benyújtani.
Pc: Oláhné Surányi Ágnes pol-
gármester.
A pályázatokat Velence Város
Önkormányzatának Képvise-
lõ-testülete bírálja el. Az egyéb
munkáltatói jogokat Velence
Város Önkormányzatának pol-
gármestere gyakorolja.

Bicske Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2060 Bicske,
Kossuth tér 14.

Városi Bölcsõde
2060 Bicske,
Ady E. u. 17.
intézményvezetõ

A 15/1998. (IV. 30.)
NM rendelet 2. számú
melléklete szerinti
szakképesítés.
Legalább öt év felsõfo-
kú v., vagy felsõfokú
szakmai képesítést
igénylõ, a gyermekvé-
delem, a szociális ellá-
tás, ill. a közoktatás
területén végzett mun-
kakörben szerzett szgy.
Elõny: vezetõi gyakor-
lat.

ÁEI: 2007. márc. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: a benyújtási határidõt kö-
vetõ 60 napon belül.
Pbhi: a közzétételre elõírt közlö-
nyök közül legkésõbb megjelenõ
Oktatási Közlönyben a megjele-
nést követõ 30. nap.
(A közlemény megjelenik a Szo-
ciális Közlönyben és a Hivatalos
Értesítõben is).
Szl. nincs.
A pályázathoz csatolni kell: ok-
levél hiteles másolata, részletes
szakmai ön., a személyi adatok
és a legfontosabb foglalkoztatási
adatok feltüntetésével.
Pc: polgármesteri hivatal
2060 Bicske,
Kossuth tér 14.
f.: Molnár Julianna jegyzõ
Tel.: (22) 566-517
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1. 2. 3. 4.

Magyarnándori Általá-
nos Iskola és Óvoda
2694 Magyarnándor,
Iskola út 1.
Tel.: (35) 572-009

Varázskert Óvoda
Intézményegység
2694 Magyarnándor,
Iskola út 1.
intézményegység-
vezetõ

Szakirányú felsõfokú
v., öt év óvodapedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga

ÁEI: 2007. febr. 16.
A megbízás öt évre szól.
Pc: Szána Gábor igazgató

Király-tó Óvoda és
Bölcsõde
9330 Kapuvár,
Arany János u. 10/A.

Óvodapedagógus
(óvodán belül változó
munkahellyel)

Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: a pályázat megjelenésétõl
számított 10 nap.
A megbízás határozatlan idõre
szól kinevezéssel.
f.: Varga Endréné intézményve-
zetõ
Tel./fax: (96) 241-088

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

Matematika–bármely
szakos tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2007. márc. 1.
Pbhi: 2007. febr. 15.

Vásárhelyi Pál Gimná-
zium, Általános és
Szakképzõ Iskola,
Diákotthon
4090 Polgár,
Kiss Ernõ u. 10.
Tel.: (52) 391-440
Fax: (52) 392-090

Angol–bármely szakos
középiskolai tanár

Egyetemi v. ÁEI: azonnal.
Pc: Molnár Rita intézményveze-
tõ

gyakorlati oktató szakácsképesítés ven-
déglátó-ipari felsõfokú
szakirányú v., legalább
ötéves szgy., ill. az
1993. évi LXXVI. szak-
képzési tv. 17. §-ában
foglaltaknak megfele-
lõen

Bélyegzõ érvénytelenítése

A Kecskeméti Fõiskola Tanítóképzõ Fõiskola Kar. 1. számú körbélyegzõje 2006. december 7-én elveszett. A jelzett
idõponttól kezdve a bélyegzõ alkalmazása érvénytelen.

Nánásiné dr. Tóth Éva s. k.,
fõtitkár

Helyesbítés

Az Oktatási Közlöny 2006. évi 31. számában (3205. oldal) közzétett Budapesti Mûszaki Fõiskola rektori pályázati ki-
írásában a megbízás idõtartama tévesen jelent meg. A megbízás idõtartama helyesen a következõ: A megbízás 2007. au-
gusztus 1-jétõl 2012. június 30-ig szól.
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Megjelent a

JOGTANÁCSADÓ

címû jogi szakfolyóirat decemberi száma.

Tájékozódjon a Jogtanácsadóból, s legyen a mindennapokban önmaga ügyvédje!
Kapható a hírlapárusoknál, a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.;

tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. szám (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) alatti
Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971; fax: 321-5275; e-mail: kozlonycentrum@ mhk.hu).

A következõ számok
tervezett témáiból

Új nyugdíjszabályok � Vizitdíj � Adóváltozások �

„Banki rossz adósok” listája (központi hitelinformá-
ciós rendszer) � Ingatlan átruházása és öröklése
kapcsán fizetendõ adó, illeték � A végrendelet-
készítés buktatói � APEH-ellenõrzések � A reklamá-
cióról – jótállás, szavatosság � Termõföld és termõ-
földnek nem minõsülõ ingatlanok szerzése � Utazási
garanciák � Szórakoztatás a vendéglátóüzletekben
� Ítélt dolog � A munkahely-megtartó képzés támo-
gatása � A jogok gyakorlása és a kötelezettségek
teljesítésének követelményei a munkajogban �

A munkavégzés módja, a munkavégzési kötelezett-
ség terjedelme a munkaviszonyban, a munkavégzés
helye � A rendes és a rendkívüli munkaidõ � A mun-
ka díjazása (a munkabér fogalma, a bérmegállapítás
elvei) � A szabadidõ a munkaviszonyban � A mun-
kavállalók bejelentése � A csoportos létszámcsök-
kentés � Gondoskodás az idõskorúakról � Társas-
házak (sorozat) � Változások a Btk.-ban � Házi
õrizet, lakhelyelhagyási tilalom � Bíróság elé állítás �

Tárgyalásról lemondás � Tanúvédelem � Testi sér-
tés � Öngyilkosságban közremûködés � Magzat-
elhajtás � Közúti bûncselekmények (közúti veszé-
lyeztetés, közúti baleset okozása, jármûvezetés ittas
vagy bódult állapotban, jármûvezetés tiltott átenge-
dése, cserbenhagyás) � Hamis vád, hamis tanúzás
� Kiskorú elhelyezésének megváltoztatása � Jog-
orvoslati fórumok � Banki kölcsönök � Polgári jogi
kalauz A-tól Z-ig (sorozat)

ELÕFIZETÉSI SZELVÉNY

Elõfizetem a Jogtanácsadót .......... példányban. 2006. évi éves elõfizetési díja 5796 Ft áfával, fél évre 2898 Ft áfával
(2007. évi éves elõfizetési díja 6804 Ft áfával, fél évre 3402 Ft áfával).

A befizetéshez számlát �, csekket � kérek.
Elõfizetõ neve, címe: .....................................................................................................................................................

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

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

Dátum: ........................................................... Cégszerû aláírás: ..............................................................................
Az elõfizetési szelvényt a Magyar Hivatalos Közlönykiadó 1085 Budapest, Somogyi B. u. 6. címére vagy a 318-6668
faxszámára kérjük elküldeni, illetve megrendelhetõ a www.mhk.hu/jogtanacsado internetcímen található megrendelõ-
lapon. Az elõfizetésrõl további információ kérhetõ a 266-9290/239, 240-es telefonszámon.
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként a

HATÁRON TÚLI MAGYAROK KEDVEZMÉNYEINEK
ÉS TÁMOGATÁSÁNAK SZABÁLYAI

címû könyvet.

A könyv összefoglalja a határainkon túl élõ magyarok támogatásának módozatait és intézményeit szabá-
lyozó rendelkezéseket, valamint rövid áttekintést ad azokról a kedvezményes banki eszközökrõl, amelyek
elõsegítik az adott térségek gazdasági fejlõdését.

A támogatási rendszer alapelve: jobb feltételeket teremteni a magyar honfitársainknak a szülõföldön mara-
dáshoz.

Ajánljuk a kiadványt magánszemélyeknek és intézményeknek, akik/amelyek
– részletesebb ismereteket akarnak szerezni a támogatási rendszerrõl,
– a határainkon túli térségek regionális fejlesztésében kívánnak részt venni és ehhez kívánnak információt

szerezni a támogatási rendszerrõl,
– a határainkon túl élnek, mûködnek és támogatást remélnek szerezni fontos céljaik megoldásához,
– egyetemi tanulmányokat folytatnak vagy egyetemeken a támogatási rendszer oktatásával is foglalkoznak.

A 336 oldal terjedelmû kiadvány ára 3465 Ft 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 meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

HATÁRON TÚLI MAGYAROK KEDVEZMÉNYEINEK
ÉS TÁMOGATÁSÁNAK SZABÁLYAI

címû, 336 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 3465 Ft áfával) ........... példányban, és kérem juttassák el alábbi címemre:

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

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

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

33. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 3323



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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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként

A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL SZÓLÓ
1952. évi III. TÖRVÉNY MAGYARÁZATA I–III.

címû könyvet.

A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) e magyarázata elkészítésének fontos szempontja
volt, hogy ne csak a jogászi szakma gyakorlói, de a laikus jogkeresõ közönség számára is megfelelõen for-
gatható kiadvány készüljön el. Elegendõ arra gondolni, hogy a polgári igazságszolgáltatásban az elmúlt más-
fél évtizedben – a rendszerváltást követõen a bírósághoz fordulás emberi és alkotmányos jogával élõ polgá-
roknak köszönhetõen – jelentõsen megnövekedett mind a peres, mind a nemperes ügyek száma, és új
pertípusok (mint a közigazgatási perek vagy a társasági perek) keletkeztek.

A kommentár – amelynek szerzõi nemcsak oktatják, de a gyakorlatban is jól ismerik a polgári eljárás szabá-
lyait – célja, hogy a folyamatosan módosuló, és egyre gazdagodó bírósági gyakorlattal értelmezett, illetve
egyre több európai uniós szabályt felvonultató Pp. szabályait közérthetõ formában mutassa be.
A Polgári perrendtartás magyarázata – a törvény fejezeteit követve – három kötetre tagolódik. A kiadvány
egyenlõ súlyt helyez az egyes rendelkezések értelmezésére és magyarázatára, az elméleti alapokra, valamint
a bírósági gyakorlat bemutatására, hogy e három pillérre helyezve a lehetõ legteljesebb képet mutassa be az
élõ polgári eljárásjogról.

Az 1544 oldal terjedelmû, háromkötetes kiadvány ára 4893 Ft 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 meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL SZÓLÓ
1952. évi III. TÖRVÉNY MAGYARÁZATA I–III.

címû, 1544 oldal terjedelmû háromkötetes kiadványt.

(ára: 4893 Ft áfával) ........... példányban, és kérem juttassák el alábbi címemre:

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

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

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

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

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

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó megjelentette

a

Módszertani útmutató a helyi önkormányzati rendeletek szerkesztéséhez
c. kiadványt.

Az útmutató célja, hogy a helyi önkormányzati rendeletek alkotása során történõ helyes alkalmazá-
sához gyakorlati segítséget nyújtson. Az útmutató sorra veszi a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. tör-
vény és a kapcsolódó végrehajtási rendeletek azon rendelkezéseit, amelyeket a helyi önkormány-
zati jogalkotásnál alkalmazni kell. Ezen rendelkezésekhez fûz gyakorlati útmutatást, kifejezetten
önkormányzati rendeletekbõl merített helyes és helytelen példákat.
Jelenleg igen nagy az eltérés az egyes megyékben, illetve a megyéken belül az egyes települése-
ken használt önkormányzati rendeletek alkotása során alkalmazott módszerekben, szokásokban.
Erre tekintettel néhány közigazgatási hivatal mintarendeletekkel segíti az adott megyében mûködõ
települések jegyzõinek munkáját. Egységes, a helyi önkormányzatok részére készülõ jogsza-
bály-szerkesztési segédanyagot azonban még sem az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisz-
térium, sem az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium nem adott ki. Ezt a hiányt próbálja részben
pótolni ez a kiadvány. Egyre nagyobb ugyanis az igény arra, hogy a helyi önkormányzati rendelete-
ket is egységes szerkesztési módszerrel, egységes szerkezetben, elektronizálva minden állampol-
gár elérhesse, megismerhesse és következetesen alkalmazhassa.
A fentiekre tekintettel ajánljuk a kiadványt az ország valamennyi jegyzõjének, körjegyzõjének, fõ-
jegyzõjének, a polgármestereknek, megyei közgyûlési elnököknek, a képviselõ-testületek tagjai-
nak, valamint a helyi jogalkotás elõkészítésében részt vevõ hivatali munkatársaknak.

A 104 oldalas kiadvány ára: 1155 Ft 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 ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu)
vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük a Módszertani útmutató a helyi önkormányzati rendeletek szerkesztéséhez
címû kiadványt
(ára: 1155 Ft + postaköltség), ...................... példányban, és kérem juttassák el az alábbi címre:

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

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutalom.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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OKTATÁSI KÖZLÖNY
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium hivatalos lapja. A szerkesztésért felelõs: dr. Somogyi Éva.
A szerkesztõség címe: Budapest V., Szalay u. 10–14. Telefon: 302-4843.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.).
Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a Fáma Rt. közremûködésével. Telefon: 266-6567.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlony-
bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen, 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.; 1394 Budapest, 62. Pf. 357.
Információ: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Cent-
rumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu).
Egy példány ára: 630 Ft áfával. 2006. évi elõfizetési díj: 19 908 Ft áfával. A 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.
06.4122 – 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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