
HATÁROZATOK

A Miniszterelnök
66/2006. (X. 30.) ME

határozata
a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság tagja

megbízatása visszavonásáról

A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
101. § (3) bekezdés c) pontja, valamint a Magyar Felsõokta-
tási Akkreditációs Bizottság mûködésérõl szóló 69/2006.
(III. 28.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés c) pontja alapján
– az oktatási és kulturális miniszter javaslatára –

dr. Róna-Tas Andrásnak,
az MTA r. tagjának, a Szegedi Tudományegyetem ny.

egyetemi tanárának a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs
Bizottság tagsági teendõinek ellátására vonatkozó megbí-
zatását – felmentésének kezdeményezésére tekintettel –

visszavonom.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Miniszterelnök
67/2006. (X. 30.) ME

határozata
fõiskolai tanár kinevezésérõl

A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
101. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt jogkörömben, az
oktatási és kulturális miniszter elõterjesztésére

dr. Balogh Imrét

– 2006. október 15-ei hatállyal –

fõiskolai tanárrá

kinevezem.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

* A tankönyvjegyzék teljes szövegét az Oktatási Közlöny elõfizetõi ké-
résre – CD formátumban –, egyéb elõfizetõk térítés ellenében kapják meg (te-
lefon: 266-9290/237 és 238 mellék; fax: 338-4746; postacím: 1394 Budapest
62, Pf. 357).
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KÖZLEMÉNYEK

Az Országos Munkavédelmi Képzõ és Továbbképzõ Kft.
felhívása

munka- és tûzvédelmi szakképzésekre
2006/2007-es tanév – keresztfélév.

FMK nyilvántartási szám: 01-0182-05
Intézmény-akkreditációs lajstromszám: 0477

I. Felsõfokú munkavédelmi szakirányú továbbképzés
A Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és az OMKT Kft. együttmûködésének keretében indul:
– jelentkezési feltétel: egyetemi, illetve fõiskolai végzettség,
– képzési idõ: 5 félév.

A tanulmányok elvégzése után tett sikeres záróvizsga esetén a hallgatók felsõfokú munkavédelmi szakirányú képesí-

tést igazoló oklevelet kapnak. Az oklevél munkavédelmi szakképesítéshez kötött munkakörök betöltésére, illetve mun-

kabiztonsági szaktevékenység ellátására jogosít, egyben alapfeltétele a munkavédelmi szakértõi igazolvány megszerez-
hetõségének is.

II. Munkavédelmi technikus szakképzés (Országos Képzési Jegyzék száma: 53 5499 01)
– jelentkezési feltételek:

= mûszaki jellegû szakközépiskolai vagy mûszaki ismeretet nyújtó képzésen szerzett képesítés, vagy
= mûszaki technikusi végzettség, vagy
= érettségi bizonyítvány és mûszaki jellegû szakmunkás-bizonyítvány, vagy
= érettségi és a MÁV felsõfokú forgalmi és kereskedelmi tanfolyamain szerzett végzettség, vagy
= érettségi és postaforgalmi képesítés,

– képzési idõ: 2 félév (250 óra).

A tanulmányokat követõen sikeres záróvizsgát tett hallgatók munkavédelmi technikusi bizonyítványt kapnak, mely bi-
zonyítvány középfokú munkavédelmi szakképesítéshez kötött munkakörök betöltésére, illetve munkabiztonsági szakte-

vékenység ellátására jogosít.

III. Tûzvédelmi elõadó szakképzés (Országos Képzési Jegyzék száma: 52 8915 02)
– jelentkezési feltétel: középiskolai végzettség,
– képzési idõ: 2 félév (324 óra).

A tanulmányokat követõen sikeres záróvizsgát tett hallgatók tûzvédelmi elõadó bizonyítványt kapnak, mely bizonyít-
vány középfokú tûzvédelmi szakképesítéshez kötött munkakörök betöltésére, illetve tûzvédelmi szakképesítést igénylõ

feladatok ellátására jogosít.

IV. Munkavédelmi és tûzvédelmi szakképzések
A tanrendek összehangolásával mind az I., mind a II. pontokban felsorolt munkavédelmi szakképzésekre jelentkezõk

részére az OMKT Kft. lehetõséget biztosít arra, hogy a munkavédelmi tanulmányaikkal egyidejûleg a III. pontban sze-
replõ tûzvédelmi elõadó szakképzésben is részt vegyenek.

Általános tudnivalók
a) Valamennyi szakképzés 2007 januárjában indul az OMKT Kft. székhelyén, Budapesten.
b) Jelentkezési határidõ: 2006. december 29.
c) Jelentkezni az OMKT Kft. jelentkezési lapján lehet, melyek beszerezhetõk személyesen
– az OMKT Kft.-ben (1111 Budapest, Mûegyetem rakpart 9. “R” ép. II. em. 216., 218.) vagy
– a regionális Munkabiztonsági Felügyelõségeken,
illetve igényelhetõk levélben vagy telefonon. A II. és III. pontokban felsorolt képzések jelentkezési lapja letölthetõ a

www.omkt.bme.hu weboldalról is.
d) Részletes információkat a jelentkezési laphoz mellékelt tájékoztató, valamint az említett honlap tartalmazza.

Szóbeli felvilágosítást ad
– a felsõfokú munkavédelmi szakképzésrõl Bogenfürst Ferencné a 463-3610-es telefonszámon,
– a középfokú munkavédelmi szakképzésrõl Szilágyiné Mihály Gyöngyi a 463-4396-os telefonszámon,
– a tûzvédelmi elõadó szakképzésrõl Mészárosné Margittay Katalin a 463-2709-es telefonszámon.

Igazgatóság
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Felhívás könyvtárhasználati versenyre

A nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium, mint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közoktatási Közalapítvány bá-
zisintézménye könyvtárhasználati versenyt hirdet a határainkon túli magyar tannyelvû középiskolák 9–12. osztályos ta-
nulói részére.

A versenyen részvételi lehetõséget szeretnénk biztosítani olyan magyarországi tanulók részére is, akik korábban részt
vettek a Bod Péter Könyvtárhasználati Versenyen, és most a 11–12. évfolyamra járnak.

A verseny témája: A magyar kultúra értékei a Kárpát-medencében. A témán belül kiemelt figyelmet kívánunk fordíta-
ni Ady Endre és Sütõ András szellemi örökségére.

A versenyen nem a lexikális ismereteket, hanem a könyv- és könyvtárhasználati jártasságot mérjük.
A verseny egyfordulós lesz.
Tervezett idõpontja: 2007. március 24., szombat.
Helyszíne: Kölcsey Ferenc Gimnázium könyvtára, 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 6.
A versenyen az alábbi feladattípusok szerepelnek:
– A kézikönyvtár használatán alapuló kérdések megválaszolása a fenti témában.
– Könyvismertetés, könyvajánlás. Az adott könyv formai jellemzõinek felismerése és a mû tartalmának tömör ismer-

tetése az elõszó, fülszöveg stb. alapján.
– Idõszaki kiadvány-használati feladat: egy periodikum bemutatása és egy ebbõl kijelölt cikk ismertetése.

Az ismertetésre kiválasztott könyveket, illetve idõszaki kiadványokat a feladatok összeállítói a verseny helyszínéül
szolgáló könyvtár állományából válogatják ki.

A versenyzõknek a feladatok sikeres megoldásához ismerniük kell a szabadpolcos raktározási rendszert és a katalógu-
sok használatát.

A jelentkezéseket 2006. december 15-ig juttassák el Zsoldos Jánosné e-mail címére (zsoldosne_gy@freemail.hu),
vagy a Kölcsey Ferenc Gimnázium postacímére (4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 6.), vagy faxszámára: (42) 500-058.
A jelentkezés tartalmazza az iskola nevét, postacímét, telefonszámát, a versenyzõk nevét, évfolyamát, a tanárok nevét,
e-mail címét.

Nevezési díj nincs.
A versenyre jelentkezõknek 2007. február közepéig elküldjük a feladatok megoldásához szükséges könyvek jegyzé-

két, valamint a felkészülési tudnivalókat. Módszertani segítségként ajánljuk bázisintézményi kiadványunkat, Zsoldos
Jánosné: Tíz év az Országos Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny szolgálatában.

Akik még nem rendelkeznek ezzel a kiadvánnyal, térítésmentesen hozzájuthatnak. Ezen igényüket a jelentkezés alkal-
mával jelezni szíveskedjenek.

Kalucza Lajos s. k., Zsoldos Jánosné s. k.,
a Kölcsey Ferenc Gimnázium igazgatója szaktanácsadó, a verseny szervezõje

Tájékoztató
a Történelemtanárok Egyletének 2005. évi közhasznúsági jelentésérõl

A Történelemtanárok Egyletét (TTE) a Fõvárosi Bíróság 1998. április 23-án kelt, 13. Pk. 61 585/90/15. számú határo-
zatával kiemelkedõen közhasznú szervezetté nyilvánította. A TTE tárgyévi bevétele a 2005. évben vállalkozási tevé-
kenységbõl 300 E Ft, összes közhasznú tevékenységbõl 21 142 E Ft volt. Ebbõl 13 117 E Ft támogatás, pályázati úton el-
nyert támogatás 2 076 E Ft egyéni és pártolói tagdíj, 5 635 E Ft cél szerinti tevékenység, 314 E Ft egyéb bevétel. Legfon-
tosabb közhasznú tevékenységek 2005-ben: konferenciák, szakmai tanácskozások szervezése (a Történelemtanárok 15.
Országos Konferenciája: Fõszereplõ a történelem); továbbképzés szervezése (Új történetírás – változó történelemtaní-
tás); portál mûködtetése, a naprakész szakmai tájékoztatás érdekében (a www.tte.hu fejlesztése); a www.tankonyvba-
zis.hu portál mûködtetése; internetes levelezõlista moderálása (Törifórum); nemzetközi szakmai konferenciákra való de-
legálás (Euroclio – Riga).

A TTE közhasznúsági jelentését a 2006. október 14-i közgyûlés elfogadta; elõzetes bejelentés alapján megtekinthetõ
az Egylet irodájában.

Miklósi László s. k.,
elnök
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A Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ
határozata

A PANNON Nyelvvizsgaközpont (Veszprémi Egyetem Nyelvvizsga Iroda, 8200 Veszprém, Egyetem u. 1.) akkredi-
tált vizsgaközpont által akkreditált vizsgahely létesítése iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló
Testület 2006. október 2-i ülésén a következõ döntést hozta: a kérelmezõ akkreditált vizsgahely létesítése iránti kérelmét
az OKÉV Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ a következõk szerint engedélyezi

Név: Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola
Cím: 8000 Székesfehérvár, III. Béla király tér 1.
Nyelvvizsgarendszer: PANNON Nyelvvizsgarendszer
Nyelvek: kétnyelvû angol, kétnyelvû német
Fajta: általános

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkre-
ditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

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

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

INDOKLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2006. 08. 28-án átvett hiánytalan kérelem, valamint a helyszíni szemle alapján
2006. 10. 02-án megállapította, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ akkreditált vizsgahelye –
tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételek-
nek.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelv-
vizsga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében, az államilag elis-
mert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felülvizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a
nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet 7. § (1) bekezdésében, a 12. § (2) bekezdésében és az Akkre-
ditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.

Az OKÉV Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ illetékessége a 70/1998. Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekezdé-
sén alapul.

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

Fazekas Márta s. k.,
OKÉV

Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs
Központ
igazgató

Ügyiratszám: AK-XIX/26/2006.
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Pályázati felhívás felsõoktatási intézmény oktatói állására

A SZENT ISTVÁN EGYETEM
ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KARA
pályázatot hirdet a
Szülészeti és Szaporodásbiológiai Tanszék és Klinikájára

egyetemi docensi állásra

Feladatok:

– az állatorvosi szülészet és szaporodásbiológia magyar és angol nyelvû oktatásában való részvétel, különös tekintettel a
kedvtelésbõl tartott állatokra,
– hallgatói gyakorlatok szervezése és vezetése, felkérésre hallgatói graduális elõadások tartása,
– diplomadolgozatok és TDK-dolgozatok témavezetése, valamint vizsgáztatás,
– a kedvtelésbõl tartott állatok szaporodásával kapcsolatos kutatások, illetve ezek eredményeinek rendszeres publikálása
szakfolyóiratokban,
– kutatómunkájával összefüggõ témakörökben tudományos diákkörös és szakdolgozatos hallgatók önálló irányítása,
– közremûködés a szakállatorvos-képzésben és az állatorvos-továbbképzésben,
– a szolgáltatás keretében a szülészeti kisállatklinika, ezen belül a betegellátás, valamint a hallgatói klinikai gyakorlatok
szervezése és összehangolása, továbbá a klinikai munka fejlesztése.

Feltételek:

– a háziállatok szülészete és szaporodásbiológiája területén legalább 10 éves oktatói, kutatói és szolgáltatási gyakorlattal
kell rendelkeznie,
– tudományos fokozat,
– angol nyelvbõl legalább középfokú állami nyelvvizsga,
– publikációs tevékenység (20-at meghaladó publikációs faktor, 4,5-öt meghaladó impaktfaktor) és egyéb feltételek az
oktató-kutatói követelményrendszerben elõírtak szerint.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
– az oktató-kutató munkára vonatkozó terveket,
– tudományos munkák jegyzékét tudománymérési adatokkal,
– az egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást igazoló okiratok hiteles másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– az állatorvos-tudományi kar titkárságán beszerezhetõ személyi lapot 2 példányban.

Biomatematikai és Számítástechnikai Tanszékére

egyetemi docensi állásra

Feladatok:

– a biomatematika (állatorvos, biológus) tantárgyak magyar és angol nyelvû oktatásában való részvétel; a fizika, számí-
tógépes statisztika, valamint PC-programozás tantárgyak oktatásában való részvétel,
– az oktatás tartalmi fejlesztése,
– a kar igényeinek megfelelõ fakultatív tárgy meghirdetése,
– részvétel a posztgraduális képzésben,
– közremûködés a biomatematika, illetve a számítástechnika oktatási anyagainak korszerûsítésében,
– szakdolgozati témavezetés,
– aktív, nemzetközi szintû oktatómunka végzése és irányítása a statisztika és kvantitív epidemiológia területén,
– hazai és nemzetközi tudományos kapcsolatok fejlesztése,
– oktatási és kutatási pályázatok elkészítése, menedzselése.

Feltételek:

– matematika–fizika oklevél, szakinformatikus oklevél,
– tudományos fokozat,
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– habilitáció az állatorvos-tudományban,
– legalább 10 éves egyetemi oktatói-kutatói gyakorlat,
– angol nyelvbõl legalább középfokú állami nyelvvizsga,
– publikációs tevékenység (20-at meghaladó publikációs faktor, 8-at meghaladó impaktfaktor),
– hazai és nemzetközi szakmai elismertség.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
– az oktató-kutató munkára vonatkozó terveket,
– tudományos munkák jegyzékét tudománymérési adatokkal,
– az egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást igazoló okiratok hiteles másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– az állatorvos-tudományi kar titkárságán beszerezhetõ személyi lapot 2 példányban.

A pályázatokat mellékleteivel együtt a megjelenéstõl számított 30 napon belül kell benyújtani a kar titkárságára.

Dr. Fodor László s. k.,
dékán

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 és egyéb jogszabály tartalmazza.

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

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

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

meg.

Rövidítések:
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
ls: letelepedési segély
szl: szolgálati lakás
szsz: szolgálati szoba
szf: szolgálati férõhely
if: illetményföld
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
vgy: vezetõi gyakorlat
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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.

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetõi állásaira

Vezetõ

Acsalag Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
9168 Acsalag,
Fõ u. 75.
Tel.: (96) 271-105
Fax: (96) 271-568

Napközi Otthonos
Óvoda
9168 Acsalag,
Fõ u. 82.
Óvodavezetõ

Felsõfokú óvodapeda-
gógus szakképesítés,
legalább 5 év szgy.
(óvodapedagógus mun-
kakörben)

ÁEI: 2007. ápr. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig
szól.
Pehi: legkésõbb a képviselõ-tes-
tület 2007. évi márciusi ülésén.
A pályázathoz csatolni kell: az
óvoda elfogadott nevelési prog-
ramját alapul vevõ vpr.-t, az
adatvédelmi törvény alapján ké-
szült nyilatkozatot a pályázati
anyag kezelésérõl.
A pályázatot 2 példányban kell
benyújtani.
Pc: Jéger Mihály polgármester

Budapest Fõváros
IX. Kerület
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
1092 Budapest,
Bakáts tér 14.
Tel.: 215-1077/232

Kosztolányi Dezsõ Ál-
talános Iskola
1091 Budapest,
Ifjúmunkás u. 1.
igazgató

Kõrösi Csoma Sándor
Kéttannyelvû Általános
Iskola
1091 Budapest,
Ifjúmunkás u. 13.
igazgató

Fõiskolán vagy egyete-
men szerzett, a tantár-
gyaknak megfelelõ
szakos tanári v. és szak-
képzettség, legalább 5
év pedagógus-munka-
körben szerzett szgy.,
nevelési-oktatási intéz-
ményben fennálló hatá-
rozatlan idõre szóló
alkalmazás, illetve a
megbízással egyidejû-
leg pedagógus-munka-
körben történõ
határozatlan idõre szóló
alkalmazás.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga vagy azzal
egyenértékû szakképe-
sítés

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 15-ig
szól.
Jelentkezési határidõ: 2007. jan.
15.
Vpr. benyújtási határidõ: 2007.
márc. 12.
Pehi: 2007. jún. 30.
A pályázathoz csatolni kell:
szándéknyilatkozatot, írásbeli
hozzájárulást a bizottságok véle-
ményezéséhez, munkaügyi irato-
kat is.
A vpr.-nek tartalmaznia kell: az
intézmény vezetésére vonatkozó
programot a szakmai helyzet-
elemzésre épülõ vezetési, fej-
lesztési elképzelésekkel.
Pc: Ferencvárosi Önkormányzat
jegyzõje
f: tel.: 215-1077/288.

34. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 3335



1. 2. 3. 4.

Általános Iskola,
Készségfejlesztõ
Speciális Szakiskola,
Diákotthon és
Gyermekotthon
2230 Gyömrõ,
Teleki kastély
Tel.: (29) 332-983

Gazdasági igazgató-he-
lyettes
Feladata: a fenntartó ál-
tal jóváhagyott éves
költségvetés szerint
gondoskodik az intézet
alapító okiratában meg-
jelölt feladatok teljesí-
téséhez szükséges
gazdasági feltételek
megteremtésérõl, vala-
mint a munkaköri leírá-
sában szereplõ
tevékenységek szabá-
lyos végrehajtása

Szakirányú közgazdasá-
gi egyetemi vagy fõis-
kolai v., legalább 5 év
államháztartásban eltöl-
tött gyakorlat, legalább
5 év vezetõi gyakorlat,
könyvviteli szolgálta-
tást végzõk nyilvántar-
tási száma a 93/2002.
(V. 5.) Korm. rendelet
alapján

ÁEI: 2007. jan. 1.
Pehi: a pályázati határidõ lejártát
követõ 15. nap.
f.: Kácsándiné Kottász Katalin
mb. igazgató
Tel.: (29) 330-071

Tetétlen Községi
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
4184 Tetétlen,
Kossuth u. 65.
Tel.: (54) 712-000
Fax: (54) 461-390

Zichy Géza Közoktatási
és Közmûvelõdési In-
tézmény
4184 Tetétlen,
Kossuth u. 55.
igazgató

Egyetemi vagy fõisko-
lai szakirányú v., 5 év
szgy.
Elõny: közoktatás-veze-
tõi képesítés, többcélú
intézményben szerzett
vezetõi gyakorlat

ÁEI: 2007. aug. 15.
A megbízás 5 évre szól.
Pehi: a képviselõ-testület júliusi
ülésén.
Juttatás: étkh., lakás megbeszé-
lés szerint.
A pályázathoz csatolni kell: ed-
digi munkaviszonyokról szóló
igazolásokat is.
A pályázatot 3 példányban,
„Igazgatói pályázat” megjelölés-
sel kell benyújtani.
Pc.: Tetétlen község polgármes-
tere

Pályázati felhívás pedagógusállásokra

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

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

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

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

meg.

Rövidítések:
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
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Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
ls: letelepedési segély
szl: szolgálati lakás
szsz: szolgálati szoba
szf: szolgálati férõhely
if: illetményföld
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
vgy: vezetõi gyakorlat
étkh: étkezési 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.

Pedagógus

Vörösmarty Mihály
Általános Iskola és
Logopédiai Intézet
1201 Budapest,
Vörösmarty u. 128.

Logopédus
(részmunkaidõben)
logopédia intézmény-
egységbe

Fõiskolai v. Jelentkezés: Szûcs Mária intéz-
ményegység-vezetõnél 9–15 óra
között.
Tel.: 289-0786
E-mail: vm128@freemail.hu

Budapest-Csepel
Önkormányzata
Karácsony Sándor
Általános Iskola
1211 Budapest,
II. Rákóczi F. út
106–108.
Tel.: 276-6167

Német–angol szakos ta-
nár

Szakirányú és pedagó-
giai felsõfokú képzett-
ség

ÁEI: 2007. febr. 1.
Pc: Vitányi György igazgató
Tel.: 277-4532, 277-0967

Petõfi Sándor Általános
Iskola
3381 Pély,
Fõ út 138.
Tel.: (36) 469-939
Fax: (36) 569-002

Biológia–testnevelés
szakos tanár

Fõiskolai v. ÁEI: azonnal
Pehi: beadástól számított 15 na-
pon belül

Liszt Ferenc
Mûvészeti Iskola
7100 Szekszárd,
Széchenyi u. 38.
Pf.: 140

Jazz-dob tanár Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: 2007. szept. 1.
Pc: Pecze István igazgató
Tel.: (74) 511-027, (74) 511-028
Fax: (74) 511-029
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Városi Óvoda
9970 Szentgotthárd,
Kossuth L. u. 14.
Tel.: (94) 554-079
Fax: (94) 554-069

Utazó logopédus
(Szentgotthárd és térsé-
ge területén, határozott
idõre, 3 évre)

Gyógypedagógiai fõis-
kola, logopédia szak

ÁEI: azonnal
Pc: Kovács Tiborné óvodave-
zetõ

Helyesbítés

A Magyar Közlöny 2006. évi 102. számában kihirdetett, a felsõoktatási hallgatók juttatásairól szóló 175/2006.
(VIII. 14.) Korm. rendelet 36. §-a (10) bekezdése a) pontjának szövege helyesen:

[(10) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti]

„a) az egyetemi és fõiskolai hallgatók által fizetendõ díjakról és térítésekrõl, valamint a részükre nyújtható támogatá-
sokról szóló 51/2002. (III. 26.) Korm. rendelet, és az azt módosító 80/2004. (IX. 22.) Korm. rendelet és 197/2005.
(IX. 22.) Korm. rendelet;”

(Kézirathiba)

Közlemény

Hivatkozva a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjérõl szóló
23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet 18. §-ában foglaltakra, az oktatási és kulturális miniszter közzé teszi a 2007/2008. tan-
év közoktatási tankönyvjegyzéket, amely a www.okm.gov.hu honlapon is elérhetõ.

Az Educatio Kht. által gondozott www.kir.hu honlapon szereplõ nyilvántartás lehetõséget teremt az abban megtalál-
ható tankönyvek elektronikus megrendelésére. A megrendelés minden esetben interneten keresztül történik.

Tankönyvrendelés céljából minimális mennyiségben rendelkezésre áll majd a tankönyvrendelést támogató CD és tá-
jékoztató is azon intézmények számára, ahol nem várt esemény miatt az interneten történõ rendelés akadályba ütközik.
Ezek igényelhetõek lesznek az alábbi címen: Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont Fõigazgatói titkárság,
1054 Budapest, Báthori utca 10. Telefonszám: 472-2684, e-mail: tankonyvinfo@okev.hu.

Oktatási és Kulturális Minisztérium
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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

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

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
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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.
06.4143 – 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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