
JOGSZABÁLYOK

A Kormány
289/2005. (XII. 22.) Korm.

rendelete
a felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint

a szakindítás eljárási rendjérõl

A Kormány a felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX.

törvény (a továbbiakban: felsõoktatási törvény) 72. §-ának

s) pontjában, valamint a felsõoktatásról szóló 2005. évi

CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 153. §-a (1) be-

kezdésének 2. és 5. pontjaiban foglalt felhatalmazás alap-

ján – a Magyar Rektori Konferencia, a Fõiskolai Fõigazga-

tói Konferencia és a Mûvészeti Egyetemek Rektori Széke

(a továbbiakban: a felsõoktatási intézmények vezetõinek

konferenciája) egyetértésével – a következõket rendeli el:

1. §

(1) E rendelet hatálya a Magyar Köztársaság területén

mûködõ és a felsõoktatási törvény, valamint az Ftv. 1. szá-

mú mellékletében felsorolt felsõoktatási intézményekre

terjed ki.

(2) E rendelet az egyházi jogi személy által fenntartott

felsõoktatási intézmények hitélettel és a hitélettel együtt

oktatott hittudománnyal összefüggõ képzésére a felsõok-

tatási törvényben, valamint az Ftv.-ben meghatározott el-

térésekkel terjed ki.

(3) E rendeletet kell alkalmazni a teljes idejû és részidõs

képzésként, valamint a távoktatásként szervezett alap- és

mesterképzések tekintetében is.

2. §

(1) A ciklusokra bontott, osztott képzés alapképzési

szakjainak jegyzékét – beleértve a gyakorlatigényes alap-

képzési szakokat –, továbbá azok képzési területeit, a kép-

zési ágait, valamint az egyes szakokon az alapfokozat

megszerzéséhez összegyûjtendõ kreditek számát az 1. szá-

mú melléklet határozza meg.

(2) A ciklusokra bontott, osztott és az egységes, osztat-

lan képzésben, képzési területenként – a tanári szakkép-

zettséget adó mesterképzési szak kivételével – a 2. számú

melléklet tartalmazza a mesterképzési szakok jegyzékét,

valamint a mesterfokozathoz összegyûjtendõ kreditek szá-

mát. A jegyzékben feltüntetett szakokon az indítással
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összefüggõ eljárás lefolytatható. A mesterképzési szak-
szerkezet e rendeletben meghatározott eljárás szerint bár-
mikor kiegészíthetõ.

(3) A tanári szakképzettséget adó mesterképzési szakon
a ciklusokra bontott, osztott képzés alapképzési szakjaira
épülõen szerezhetõ elsõ és második tanári szakképzettsé-
geket, valamint szakképzésben, illetve mûvészeti szak-
képzésben a mesterfokozatra és nem tanári szakképzett-
ségre épülõ, illetve annak tanulmányaival párhuzamosan
megszerezhetõ tanári szakképzettségeket a 3. számú mel-
léklet tartalmazza.

(4) A ciklusokra bontott, osztott képzések alapképzési
szakjainak és a felsõoktatási törvény felhatalmazása sze-
rint szakindítási engedély alapján indított egyetemi és fõis-
kolai szintû alapképzési szakoknak a megfeleltetését a
4. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az egyházi jogi személy által fenntartott felsõokta-
tási intézmények hitélettel és a hitélettel együtt oktatott
hittudománnyal összefüggõ alap- és mesterszakokat az
egyházi jogi személy teszi közzé.

3. §

E rendelet alkalmazásában
a) tanári szakképzettséget adó mesterképzési szak

(a továbbiakban: tanári szak): mesterfokozatot nyújtó
szak, amely a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tör-
vény alkalmazási feltételeinek megfelelõen az iskolai ne-
velés-oktatás 5–12., illetve 13. évfolyamain, valamint az
Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképzési
évfolyamokon a tantárgyak, tantárgyi modulok oktatására
és speciális pedagógiai jellegû feladatainak ellátására – ha
a képzési és kimeneti követelmények eltérõen nem rendel-
keznek – két tanári szakképzettséget nyújt;

b) tanári szakképzettség: kettõs jellegû szakképzettség,
amely magába foglalja a szakterületi és a tanári képesítés
ismereteit is. A szakterületi képesítés a tanári szak képzési
és kimeneti követelményei alapján szakterületi modulok
szerint oszlik meg;

c) elsõ tanári szakképzettség: a ciklusokra bontott, osz-
tott képzés alapképzési szakjának szakterületi ismereteire
épülõ, tanári szakon szerezhetõ szakképzettség;

d) második tanári szakképzettség: a ciklusokra bontott,
osztott képzésben a tanári szakon – a képzési és kimeneti
követelményekben meghatározott feltételekkel – az elsõ
tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzéssel
párhuzamosan megszerezhetõ tanári szakképzettség;

e) közismereti tanári szakképzettség: az iskolai neve-
lés-oktatás általános mûveltséget megalapozó szakaszá-
ban az 5–12, illetve 13. évfolyamokon pedagógus munka-
kör betöltésére jogosító szakképzettség;

f) szakmai tanári szakképzettség: az iskolai nevelés-
oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítõ szakaszá-
ban, illetve az Országos Képzési Jegyzékben meghatáro-

zott szakképzési évfolyamokon pedagógus munkakör be-
töltésére jogosító szakképzettség;

g) mûvészeti területi tanári szakképzettség: a mûvé-
szeti területen az alapfokú mûvészetoktatási intézmény-
ben, mûvészeti szakközépiskolában, szakiskolában a mû-
vészeti tárgynak megfelelõ:

ga) a zenemûvészeti képzési ág alapképzési szakjain,
illetve szakirányain szerezhetõ szakképzettség szerinti ta-
nári szakképzettség,

gb) mûvészeti mesterszakon a mûvészeti szakképzett-
ség megszerzését követõen vagy azzal párhuzamosan sze-
rezhetõ mûvésztanár szakképzettség.

Az alap- és mesterképzés szakjainak meghatározása

4. §

(1) Alap- és mesterképzésben az 1–3. számú mellékle-
tekben meghatározott szakokon a végzettségi szint és a
szakképzettség követelményeit a képzési és kimeneti kö-
vetelmények határozzák meg.

(2) A sikeres szakindítási eljárást követõen felsõokta-
tási intézményekben indított mesterszakokat a 2. számú
mellékletben meghatározott szakjegyzékbe fel kell venni.

5. §

(1) A ciklusokra bontott, osztott képzésben az 1. számú
mellékletben meghatározott szakszerkezet az alapképzés
szakjainak teljes körû felülvizsgálatát követõen módosít-
ható.

(2) Új alapképzési szak 1. számú mellékletbe való felvé-
telére a felsõoktatási intézmények vezetõinek konferen-
ciája által létrehozott szakmai bizottságnak – a szakszerke-
zetre vonatkozó felülvizsgálatot követõ – javaslata alap-
ján, a szakmai szervezetek és munkaadók, valamint a kép-
zésben érdekelt ágazati minisztériumok véleményének
elõzetes megkérésével kerülhet sor.

(3) A ciklusokra bontott, osztott képzésben új tanári
szakképzettség meghatározására a 3. számú mellékletben
meghatározott szakszerkezet közoktatási igények alapján
történõ felülvizsgálatát követõen kerülhet sor.

6. §

(1) Új mesterképzési szak képzési és kimeneti követel-
ményeinek meghatározását a ciklusokra bontott, osztott és
az egységes, osztatlan képzésben – az 5. § (3) bekezdésé-
ben foglaltak kivételével – a szakindítási eljárással egyide-
jûleg felsõoktatási intézmény vagy felsõoktatási intézmé-
nyek közösen kezdeményezhetik.
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(2) Az új mesterképzési szaknak e kormányrendelet
2. számú melléklete szerinti jegyzékbe történõ felvételére
– a felsõoktatási intézmény, illetve intézmények javaslata
alapján – az oktatási miniszter évente legalább egy alka-
lommal elõterjesztést tesz a Kormánynak. A mesterszakok
e rendelet 2. számú melléklete szerinti jegyzékét olyan ha-
táridõvel kell módosítani, hogy a mesterképzési szak a fel-
sõoktatási felvételi eljárásról szóló kormányrendelet sze-
rinti felsõoktatási felvételi tájékoztató kiadványban meg-
hirdethetõ legyen.

7. §

Az alapképzési szakok képzési és kimeneti követelmé-
nyei szakonként tartalmazzák:

a) az alapképzési szak megnevezését;
b) az alapképzési szakon szerezhetõ végzettségi szint

és a szakképzettség oklevélben szereplõ megjelölését (ma-
gyar és angol nyelven);

c) a képzési idõt félévekben;
d) az alapfokozat megszerzéséhez – az e rendeletben

meghatározottak szerint – összegyûjtendõ kreditek szá-
mát, ezen belül

da) a képzési ág közös képzési szakaszához rendelendõ
kreditek minimális értékét,

db) szakirány esetén a szakirányhoz rendelendõ kredi-
tek minimális értékét,

dc) a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhetõ
kreditek minimális értékét,

dd) a szakdolgozathoz rendelhetõ kreditértéket,
de) az elméleti és gyakorlati ismeretek vonatkozásában

a gyakorlati ismeretek minimális kreditértékét,
df) a nem közvetlenül az elméleti képzéshez kapcsoló-

dó, intézményen kívül szervezett gyakorlati képzésben
megszerzendõ kreditek minimális értékét;

e) az alapképzési szak képzési célját és az elsajátítandó
szakmai kompetenciákat:

ea) a tudáselemeknek, a megszerzett ismereteknek, és
eb) a személyes adottságoknak, készségeknek, vala-

mint
ec) a szakképzettség konkrét környezetben, tevékeny-

ségrendszerben történõ alkalmazása követelményeinek
leírását;

f) a képzési ágon belüli közös képzési szakasznak az
alapszak szempontjából fontos általános kompetenciáit;

g) a törzsanyag – szakképzettség szempontjából meg-
határozó – ismeretköreinek bemutatását;

h) az idegennyelv-ismeretre vonatkozó követelmé-
nyeket.

8. §

A mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelmé-
nyei szakonként tartalmazzák

a) a mesterképzési szak megnevezését;

b) a mesterképzési szakon szerezhetõ végzettségi szint
és szakképzettség oklevélben szereplõ megjelölését (ma-
gyar és angol nyelven);

c) azon alapszakok megnevezését, amelyek teljes kre-
ditérték beszámításával vehetõk figyelembe a mesterkép-
zésbe történõ belépésnél;

d) a képzési idõt félévekben;
e) a mesterfokozat megszerzéséhez az e rendeletben

meghatározottak szerint összegyûjtendõ kreditek számát,
ezen belül

ea) a kötelezõ és kötelezõen választható tantárgyak-
hoz,

eb) a szabadon választható tantárgyakhoz,
ec) a differenciált szakmai anyaghoz vagy szakirány

választhatósága esetén a szakirányhoz
rendelhetõ kreditek minimális értékét,

ed) a szakdolgozathoz vagy diplomamunkához rendel-
hetõ kreditértéket;

f) a mesterképzési szak célját és az elsajátítandó kom-
petenciákat:

fa) a tudáselemeknek, a megszerzett ismereteknek, és
fb) a személyes adottságoknak, készségeknek, vala-

mint
fc) a szakképzettség konkrét környezetben, tevékeny-

ségrendszerben történõ alkalmazása követelményeinek
leírását;

g) a végzettségi szinthez szükséges, alapképzésben
megszerzett ismereteket tovább bõvítõ alapozó ismeretkö-
röket;

h) a törzsanyag – szakképzettség szempontjából meg-
határozó – ismeretköreinek bemutatását;

i) a gyakorlati ismeretekre vonatkozó követelménye-
ket;

j) az idegennyelv-ismeretre vonatkozó követelmé-
nyeket;

k) alapképzési szakon, szakokon megszerzett ismere-
tek mesterképzésbe való befogadásának speciális felté-
teleit.

9. §

A tanári szak képzési és kimeneti követelményei tartal-
mazzák:

a) a szakon megszerezhetõ végzettségi szintet;
b) a képzési idõt félévekben;
c) a mesterfokozat megszerzéséhez a rendeletben meg-

határozottak szerint összegyûjtendõ kreditek számát, ezen
belül

ca) a tanári szakképzettség (elsõ és második) szakterü-
leti ismereteihez,

cb) a tanári képesítés pedagógiai-pszichológiai ismere-
teihez,

cc) a kötelezõen és a szabadon választható tantárgyak-
hoz
rendelendõ kreditek minimális értékét,
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cd) a szakdolgozathoz vagy diplomamunkához rendel-
hetõ kreditértéket,

ce) az elméleti és gyakorlati ismeretek vonatkozásában
a gyakorlati ismeretek minimális kreditértékét,

cf) a közoktatási intézményben, felnõttképzõ intéz-
ményben szervezett, összefüggõ szakmai gyakorlat kredit-
értékét;

d) a tanári képesítés kompetenciáit:
da) a tudáselemeknek, a megszerzett ismereteknek és
db) a személyes adottságoknak, készségeknek, vala-

mint
dc) a tanári szakképzettség konkrét környezetben, te-

vékenységrendszerben történõ alkalmazása
általános követelményeinek leírását;

e) a tanári szak felvételéhez szükséges, a tanári felké-
szítést megalapozó, pályaorientációt segítõ pedagógiai,
pszichológiai ismeretköröket;

f) a tanári képesítés pedagógiai, pszichológiai ismeret-
köreit;

g) a szakmai gyakorlat követelményeit:
ga) gyakorlati ismeretek megszerzésének formáit, kö-

vetelményeit,
gb) az összefüggõ szakmai gyakorlat követelményeit;
h) az idegennyelv-ismeretre vonatkozó követelménye-

ket;
i) az a)–h) pont vonatkozásában a tanári szakképzett-

ség megszerzésére irányuló képzés sajátos követelményeit
– mesterfokozat és szakképzettség megszerzését kö-

vetõ tanári szakon;
– mesterfokozat és tanári szakképzettség birtokában

újabb tanári szakképzettség megszerzésére irányuló kép-
zésben;

– a felsõoktatási törvény szerinti fõiskolai szintû
(a továbbiakban: fõiskolai szintû) tanári szakképzettség
birtokában mesterfokozatot adó tanári szakképzettség
megszerzésére irányuló képzésben;

j) továbbá a ciklusokra bontott, osztott képzésben ta-
nári szakképzettségenként:

1. a szakképzettség oklevélben történõ megjelölését;
2. a tanári szakképzettségek felvételének feltételeit:
– az elsõ tanári szakképzettség,
– a második, illetve a kizárólag második tanári szak-

képzettség
megszerzésére irányuló szakterületi modulok felvételének
feltételeit, beleértve azon alapképzési szakok, illetve
egyes alapképzési szakok esetében az oklevélben megje-
lölt önálló szakképzettséget eredményezõ azon szakirá-
nyok körének meghatározását, amelyre az adott tanári
szakképzettség épülhet;

3. az adott tanári szakképzettség kompetenciáit
– a tudáselemeknek, a megszerzett ismereteknek, és
– a személyes adottságoknak, készségeknek, valamint
– az adott tanári szakképzettség konkrét környezetben,

tevékenységrendszerben történõ alkalmazása

követelményeinek leírását;

4. az adott tanári szakképzettség szakterületi, ezen be-
lül szakmódszertani, tantárgy-pedagógiai ismeretköreinek
leírását;

5. az adott tanári szakképzettséghez kapcsolódó gya-
korlati ismeretek sajátos követelményeit.

10. §

(1) Az alap- vagy mesterképzési szakok képzési és ki-
meneti követelményeit, a sikeres szakindítási eljárást
követõen, az oktatási miniszter – az 5–6. §-ban foglaltakat
figyelembe véve – rendeletben teszi közzé.

(2) A szak képzési és kimeneti követelményeire
a) alapképzésben – az 5. § (2) bekezdésében meghatá-

rozottak szerint – a felsõoktatási intézményvezetõk konfe-
renciája által létrehozott szakterületi szakmai bizottságok,

b) mesterképzésben a felsõoktatási intézmény vagy a
felsõoktatási intézmények közösen
tehetnek javaslatot.

(3) Az alap- vagy mesterképzési szak képzési és kime-
neti követelményeinek kiadására irányuló kérelemhez csa-
tolni kell:

a) a szak képzési és kimeneti követelményeit;
b) a Magyar Akkreditációs Bizottság támogató véle-

ményét;
c) a szaklétesítés társadalmi, munkaerõpiaci indoklását

– figyelemmel a nemzetközi irányzatokra, a különbözõ
végzettségi szintet nyújtó szakképzések, szakképzettségek
szerkezetére, valamint a szakemberigény rövid távú elõre-
jelzését.

Az alap- és mesterképzési szakok indítási eljárása

11. §

(1) Alap- és mesterképzési szak indításáról a felsõokta-
tási intézmény a felsõoktatási törvénynek és az Ftv.-nek a
felsõoktatási intézmények mûködését meghatározó ren-
delkezései szerint határoz.

(2) Az alap- vagy mesterképzési szak indítását megelõ-
zõen a felsõoktatási intézmény vezetõje kikéri a Magyar
Akkreditációs Bizottság véleményét.

(3) A felsõoktatási intézménynek a (2) bekezdés szerinti
kérelemhez

a) mellékelni kell a miniszteri rendeletben kiadott vagy
az általa kidolgozott képzési és kimeneti követelmé-
nyeket;

b) be kell mutatnia, hogy
ba) a képzési és kimeneti követelmények alapján kidol-

gozta és az intézmény intézményi tanácsa a képzési prog-
ram részeként elfogadta az alap- vagy mesterképzési szak
tantervét és a tantárgyi programokat,
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bb) kidolgozta azokat az oktatási és az alap- vagy mes-
terképzési szak szempontjából jellemzõ értékelési és el-
lenõrzési módszereket, eljárásokat és szabályokat, vala-
mint tájékoztató kiadványt, amelyek a képzési és kimeneti
követelmények eredményes teljesítését biztosítják,

bc) az intézményben a hatályos jogszabályban foglal-
tak szerint rendelkezésre állnak az alap- vagy mesterkép-
zési szak képzéséhez a személyi és tárgyi feltételek,

bd) tanári szakképzettséget adó mesterszak indítása
esetén biztosítottak a tanári képesítés megszerzésének
gyakorlati képzési és intézményi szervezeti feltételei az in-
tézményben;

c) az általa kidolgozott képzési és kimeneti követel-
mény esetén mellékelni kell

ca) a szaklétesítés társadalmi, munkaerõ-piaci indoklá-
sát – figyelemmel a nemzetközi irányzatokra, a különbözõ
végzettségi szintet nyújtó szakképzések, szakképzettségek
szerkezetére –, valamint a szakemberigény rövid távú elõ-
rejelzését,

cb) a szak létesítésérõl és a képzési és kimeneti köve-
telményekrõl, ennek keretében a képzésben elsajátítandó
kompetenciákról a szakmai szervezetek, munkaadók, a
képzésben érdekelt ágazati minisztérium elõzetesen meg-
kért véleményét,

cc) a szak képzési területi, alapképzésben továbbá kép-
zési ág szerinti besorolását.

(4) A Magyar Akkreditációs Bizottság a szakindítási el-
járás során arról nyilvánít véleményt, hogy a felsõoktatási
intézmény által benyújtott tanterv, tantárgyi program össz-
hangban van-e az alap- vagy mesterképzési szak képzési
és kimeneti követelményeivel és megvannak-e az intéz-
ményben az alap- vagy mesterképzési szak indításához a
személyi és tárgyi feltételek.

(5) Amennyiben a kérelmezõ a maga által kidolgozott
képzési és kimeneti követelmények alapján kíván új sza-
kot indítani, a Magyar Akkreditációs Bizottság véleményt
nyilvánít arról is, hogy az alap- vagy mesterképzési szakra
meghatározott képzési és kimeneti követelmények – az
oklevelek hazai és külföldi megfeleltethetõségét is figye-
lembe véve – várhatóan megfelelõ színvonalú kibocsátást
biztosítanak-e.

(6) Az alap- és mesterképzésben az elkülönült szakmai
ismeretek szakirányként a szak részét képezik. A szakindí-
tási eljárást olyan új szakirányok indítása esetében kell le-
folytatni, amely szakirány oklevélben megjelölt önálló
szakképzettséget eredményez.

(7) A tanári szak indítási eljárására az e paragrafusban
foglaltakat kell alkalmazni.

A tanári szakképzettséget adó mesterképzési szak

12. §

(1) Tanári szakképzettség ciklusokra bontott, osztott
képzésben mesterfokozatot nyújtó tanári mesterszakon
szerezhetõ meg.

(2) Tanári szakképzettség mesterfokozat és nem tanári
szakképzettség birtokában vagy a mesterfokozat megszer-
zésére irányuló tanulmányokkal párhuzamosan második,
további mesterszakon is szerezhetõ.

(3) A ciklusokra bontott, osztott képzésben a tanári sza-
kon – a (4) bekezdésben foglaltakat kivéve – az iskolai ne-
velés-oktatás 5–12., illetve 13. évfolyamain, valamint az
Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképzési
évfolyamokon a tantárgyak, tantárgyi modulok oktatására
és a speciális pedagógiai jellegû feladatok ellátására felké-
szítõ két szakképzettség szerezhetõ.

(4) A ciklusokra bontott, osztott képzésben a szakmai és
mûvészeti tanári szakképzettség képzési és kimeneti köve-
telményeiben meghatározottak szerint – egy vagy két fél-
évvel rövidebb idõtartamú képzésben – egy tanári szak-
képzettség is szerezhetõ.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott tanári szakra tör-
ténõ belépés feltétele, az 1. számú mellékletben meghatá-
rozott olyan alapképzési szak eredményes elvégzése, ame-
lyen

a) az alapképzési szakon szerezhetõ szakképzettséghez
az általánosan kötelezõ és a szakspecifikus ismeretkörök-
bõl legalább 110 kreditet kellett összegyûjteni;

b) az alapképzési szakon – a tanári szak képzési és ki-
meneti követelményeiben meghatározott kivételekkel – a
jelölt a legalább két féléven át biztosított, a tanári felkészí-
tést megalapozó, pályaorientációt segítõ pedagógiai, pszi-
chológiai jellegû tantárgyak követelményeinek teljesítésé-
vel legalább 10 kreditet szerzett.

(6) Az alapfokozat vagy mesterfokozat megszerzését
követõ – a tanári szakképzettség megszerzésére irányuló –
képzés elsõ két félévében is teljesíthetõk az (5) bekezdés
b) pontjában foglalt követelmények.

(7) Azokat az alapképzési szakokat, illetve egyes alap-
képzési szakok esetében az oklevélben megjelölt önálló
szakképzettséget eredményezõ azon szakirányokat,
amelyre tanári szak épülhet, a tanári szak képzési és kime-
neti követelményei határozzák meg.

13. §

(1) A tanári szak három elembõl áll:
a) a tanári szakképzettség szerinti – a tantárgypedagó-

giát, a szakmódszertant is magába foglaló – szakterületi is-
meretekbõl, amelynek két tanári szakképzettség megszer-
zése esetén a kreditértéke 80;

b) a tanári képesítés pedagógiai, pszichológiai elméleti
és gyakorlati ismereteibõl, amelynek kreditértéke 40;

c) a közoktatási intézményben, felnõttképzõ intéz-
ményben szervezett, összefüggõ szakmai gyakorlatból,
amelynek kreditértéke 30.

(2) A tanári szakon az (1) bekezdés a)–b) pontjai sze-
rinti elemek oktatása kizárólag együtt folyhat. Az (1) be-
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kezdés c) pontja szerinti összefüggõ szakmai gyakorlat
csak az (1) bekezdés a)–b) pontjaiban meghatározott ele-
mek tanulmányi követelményeinek eredményes teljesíté-
sét követõen kezdhetõ meg.

(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti szakterületi isme-
retek az elsõ és második tanári szakképzettség megszerzé-
séhez vezetõ, kifejezetten a szakrendszerû iskolai oktatás
adott tantárgyainak oktatásához vagy speciális pedagógiai
jellegû feladatainak ellátásához szükséges szakterületi
modulokat foglalják magukba.

(4) A 3. számú mellékletben meghatározott, kizárólag a
második tanári szakképzettség megszerzésére irányuló
szakterületi modulok felvételének feltételeit – az (5) és
(6) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a tanári
szak képzési és kimeneti követelményei határozzák meg.

(5) A tanári szakon az elsõ tanári szakképzettség eseté-
ben – a tanári szak képzési és kimeneti követelményeiben
meghatározottak szerint – legalább 30 kreditet kell meg-
szerezni. A második tanári szakképzettség esetében legfel-
jebb 50 kreditet lehet szerezni.

(6) A 3. melléklet szerinti közismereti elsõ tanári szak-
képzettségek szabadon választhatók második tanári szak-
képzettségként is abban az esetben, ha a hallgató a tanári
mesterképzésbe történõ belépés elõtt legalább 50 kreditet
szerzett. A tanári szak képzési és kimeneti követelményei
egyes szakképzettségek esetén e feltétel alól mentességet
is meghatározhatnak.

(7) A kizárólag második tanári szakképzettségként fel-
vehetõ szakterületi modul lehet:

a) az elsõ tanári szakképzettség idegen nyelven történõ
oktatására felkészítõ ismeret,

b) az elsõ tanári szakképzettség vagy az alapképzési
szakon szerzett szakképzettség szakterületi ismereteihez
illeszkedõ, a Nemzeti Alaptanterv szerinti mûveltségterü-
let oktatására felkészítõ szakterületi ismeret, amely az em-
ber és társadalom mûveltségi terület esetén – kivételként –
elsõ tanári szakképzettségként is választható,

c) a közoktatás – szakrendszerû oktatásán túli – speciá-
lis, pedagógiai jellegû feladataira felkészítõ szakterületi
ismeret.

(8) A 12. § (4) bekezdésében foglaltakat figyelembe
véve egy tanári szakképzettség megszerzése esetén az
(1) bekezdés a) pontja szerinti szakterületi ismeret kredi-
tértéke legalább 30.

(9) Tanári szakképzettség megszerzését követõen újabb
tanári szakképzettség megszerzésére irányuló mesterkép-
zésben az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott tanári
képesítés követelményei teljesítettnek tekintendõk. Az
(1) bekezdés c) pontja szerinti összefüggõ szakmai gya-
korlat teljesítését a tanári szak képzési és kimeneti követel-
ményeinek az adott tanári szakképzettségre vonatkozó sa-
játos követelményei határozzák meg.

(10) Mesterfokozat és szakképzettség megszerzését
követõen az adott képzési területen, illetve szakterületen a
tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben
az (1) bekezdés a)–c) pontjaiban meghatározott követel-
mények teljesítéséhez legalább 90 kreditet kell összegyûj-
teni úgy, az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott taná-
ri képesítéshez rendelhetõ kreditek értéke legalább 40, és
az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott összefüggõ
szakmai gyakorlathoz rendelhetõ kreditek értéke legalább
20. A mûvészeti képzési területen a mesterfokozatra épülõ
vagy azzal párhuzamosan felvett képzésben – az (1) be-
kezdés a) pontjában meghatározott követelmények teljesí-
tését figyelembe véve – mindösszesen legalább 60 kreditet
kell teljesíteni.

(11) A fõiskolai szintû tanári szakképzettség megszer-
zését követõen az adott képzési területen, illetve szakterü-
leten egy tanári szakképzettség megszerzésére irányuló
képzésben az (1) bekezdés a)–c) pontjaiban meghatározott
követelmények teljesítéséhez legalább 90 kreditet kell
összegyûjteni úgy, hogy a korábbi tanulmányok az isme-
retanyag összevetésével kreditértékként beszámíthatók
azzal, hogy az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
követelményekhez rendelhetõ kreditek értéke legalább 60.

14. §

(1) Tanári szakképzettséget adó mesterszak indítását az
a felsõoktatási intézmény kezdeményezheti, ahol biztosí-
tottak a tanári szakképzettség elemei közül legalább a 13. §
(1) bekezdésének b)–c) pontjaiban meghatározottak okta-
tásának és megszervezésének személyi és tárgyi feltételei.

(2) Amennyiben egyes tanári szakképzettségre felkészí-
tõ képzésben az adott felsõoktatási intézményben nincse-
nek meg a személyi és tárgyi feltételek, a felsõoktatási in-
tézmény az oktatásához szükséges feltételek megteremté-
sérõl a felsõoktatási törvény 87/G. § (2) bekezdése és az
Ftv. 31. § (2) bekezdése b) pontja szerint másik felsõokta-
tási intézménnyel kötött együttmûködési megállapodás
szerint is gondoskodhat.

Záró rendelkezések

15. §

(1) E rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglaltak kivéte-
lével – a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba, és ezzel
egyidejûleg hatályát veszti

a) a tanári képesítés követelményeirõl szóló 111/1997.
(VI. 27.) Korm. rendelet,

b) a többciklusú felsõoktatási képzési szerkezet beve-
zetésének egyes szabályairól szóló 381/2004. (XII. 28.)
Korm. rendelet.
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(2) 2006. március 1-jén
a) e rendelet 2. §-ának (4) bekezdésében „a felsõoktatá-

si törvény” szövegrész helyébe „a felsõoktatásról szóló
1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: felsõoktatási
törvény)” szövegrész, 11. §-ának (3) bekezdése ba) pont-
jában az „intézményi tanácsa” szövegrész helyébe „szená-
tusa” szövegrész lép,

b) hatályba lép a 16. § (9) bekezdése.

(3) 2006. március 1-jén hatályát veszti
a) e rendelet bevezetõ rendelkezésében „a felsõoktatás-

ról szóló 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: felsõ-
oktatási törvény) 72. §-ának s) pontjában, valamint” szö-
vegrész, az 1. § (1) bekezdésében „a felsõoktatási törvény,
valamint” szövegrész, az 1. § (2) bekezdésében „a felsõok-
tatási törvényben, valamint” szövegrész, a 11. § (1) bekez-
désében a „a felsõoktatási törvénynek és” szövegrész, a
14. § (2) bekezdésében a „a felsõoktatási törvény 87/G. §
(2) bekezdése és” szövegrész,

b) az e rendelet 5. számú mellékletében felsorolt jog-
szabályok és jogszabályi rendelkezések.

(4) 2007. szeptember 1-jén hatályát veszti
a) a mûvészeti felsõoktatás alapképzési szakjainak ké-

pesítési követelményeirõl szóló 105/1998. (V. 23.) Korm.
rendelet, valamint az azt módosító 131/1999. (VIII. 26.)
Korm. rendelet, 130/2001. (VII. 13.) Korm. rendelet,
120/2002. (V. 15.) Korm. rendelet és 218/2002. (X. 24.)
Korm. rendelet,

b) a felsõoktatási alapképzési szakok képesítési kö-
vetelményeinek kreditrendszerû képzéshez illeszkedõ
kiegészítésérõl, szóló 77/2002. (IV. 13.) Korm. rende-
let, valamint az azt módosító 167/2003. (X. 21.) Korm.
rendelet.

16. §

(1) E rendelet rendelkezéseit a többciklusú felsõoktatási
képzési szerkezet bevezetésének egyes szabályairól szóló
381/2004. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján már engedé-
lyezett alapképzésekre is alkalmazni kell.

(2) Azokra a hallgatókra vonatkozóan, akik felsõokta-
tásban tanulmányaikat 2006. szeptember 1-je elõtt a felsõ-
oktatási törvény alapján a Kormány által meghatározott
képesítési követelmények szerint kezdték meg, a felsõok-
tatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában a
szakok társítását illetõen a képesítési követelményekben
megfogalmazottaktól eltérõ rendelkezéseket határozhat
meg.

(3) Az e rendelet hatálybalépése elõtt a 2004/2005-ös
tanévben indított mûszaki informatikus szakon szerzett
alapfokozat egyenértékû az 1. számú mellékletben megha-
tározott, az informatikai képzési területen, mérnök infor-
matikus szakon szerzett szakképzettséggel.

(4) Az e rendelet hatálybalépése elõtt indított, az
1. számú mellékletben gyakorlatigényes alapképzési
szakként meghatározott szakokon a gyakorlati félév nél-
kül szerzett szakképzettség munkakör betöltése szem-
pontjából egyenértékû a jelen rendelet alapján szerzett
szakképzettséggel.

(5) A mûszaki képzési területen és a mûvészeti képzési
területen – ha jogszabály eltérõen nem rendelkezik – a
többciklusú képzés osztott képzésében mesterképzési sza-
kon és az osztatlan képzésben okleveles építészmérnök,
valamint az okleveles építész tervezõ mûvész szakon szer-
zett szakképzettség a munkaköri alkalmazás szempontjá-
ból azonos értékû.

(6) Besorolás tekintetében a felsõoktatási törvény alap-
ján szerzett

a) fõiskolai szintû végzettség az alapképzési szakon
szerzett alapfokozattal

b) egyetemi szintû végzettség a mesterképzési szakon
szerzett mesterfokozattal
egyenértékû.

(7) E rendelet 5. §-ának (3) bekezdésében meghatáro-
zott közoktatási igényekre vonatkozóan az Országos Köz-
nevelési Tanács a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 96. §-ának (3) bekezdése szerint, a Közoktatás-po-
litikai Tanács a 97. §-ának (1) bekezdése szerint tesz javas-
latot.

(8) A többciklusú képzésben a mûvészeti képzési te-
rületen – a felsõoktatási törvény keretei között, a kislét-
számú szakok indításához és fenntartásához kapcsolódó
rendelkezésekre is tekintettel – a mûvészeti szakok sajá-
tosságait figyelembe véve kell évente meghatározni a
mesterfokozaton államilag támogatott képzésben részt
vevõk arányát.

(9) A szociális felsõoktatás alapképzési szakjainak
képesítési követelményeirõl szóló 6/1996. (I. 18.)
Korm. rendeletben meghatározott fõiskolai szintû álta-
lános szociális munkás, valamint szociálpedagógia
szakra 2006. március 1-je elõtt felvett azon hallgatók,
akik 1996. január 26-a elõtt létesített, a közalkalmazot-
tak által betölthetõ egyes munkakörök közalkalmazotti
osztályba sorolásáról szóló 3/2001. (II. 20.) EüM rende-
let hatálya alá tartozó közalkalmazotti jogviszonnyal
rendelkeznek, illetve szociális és egészségügyi tevé-
kenységet vagy család-, gyermek- és ifjúságvédelmet
ellátó szervezetnél munkaviszonnyal rendelkeznek,
mentesülnek a záróvizsgára bocsátás feltételeként meg-
határozott egy idegen nyelvbõl A vagy B vagy C típusú,
középfokú állami vagy azzal egyenértékû nyelvvizsga
letételének kötelezettsége alól.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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1. számú melléklet a 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelethez

A ciklusokra bontott, osztott képzés alapképzési szakjainak jegyzéke

Képzési terület Képzési ág Alapképzési szakok
Szakhoz rendelt
kreditek száma

agrár agrár mûszaki földmérõ és földrendezõ mérnöki 180+30*

mezõgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

tájrendezõ és kertépítõ mérnöki

erdõmérnöki erdõmérnöki 180+30*

gazdasági, vidékfejlesztési és in-
formatikus agrármérnöki

gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki

informatikus és szakigazgatási agrármérnöki

élelmiszer- és kertészmérnöki élelmiszermérnöki 180+30*

kertészmérnöki

környezetgazdálkodási és termé-
szetvédelmi mérnöki

környezetgazdálkodási agrármérnöki 180+30*

természetvédelmi mérnöki

vadgazda mérnöki

mezõgazdasági állattenyésztõ mérnöki 180+30*

mezõgazdasági mérnöki

mezõgazdasági szakoktató

növénytermesztõ mérnöki

bölcsészet-
tudomány

magyar magyar (pl. drámapedagógia, eszperantó, észt,
finn, finnugor, folklorisztika, irodalomtudomány,
mûvelõdéstudomány, nyelvmentor, nyelvtech-
nológia, színháztörténet, ügyvitel, neolatin szak-
irányok)

180

történelem történelem (pl. történelem, levéltár, múzeológia,
régészet szakirányok)

180

néprajz

modern filológia anglisztika (pl. angol, amerikanisztika szakirá-
nyok)

180

germanisztika (pl. német, német nemzetiségi,
néderlandisztika, skandinavisztika szakirányok)

romanisztika (pl. francia, olasz, portugál,
román/román nemzetiségi, spanyol szakirányok)

romológia

szlavisztika (pl. orosz, bolgár, cseh, lengyel,
horvát/nemzetiségi, szerb/nemzetiségi, szlovák/
nemzetiségi, szlovén/nemzetiségi, ukrán/nemze-
tiségi szakirányok)

ókori és keleti filológia ókori nyelvek és kultúrák (asszirológia, egyipto-
lógia, klasszika-filológia [latin, ógörög] szak-
irányok)

180

keleti nyelvek és kultúrák (pl. altajisztika, arab,
hebraisztika, indológia, iranisztika, japán, kínai,
koreai, mongol, tibeti, török, újgörög szakirá-
nyok)

180
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Képzési terület Képzési ág Alapképzési szakok
Szakhoz rendelt
kreditek száma

pedagógia és pszichológia andragógia (felnõttképzési szervezõ, munka-
vállalási tanácsadó mûvelõdésszervezõ, személy-
ügyi szervezõ szakirányok)

180

pedagógia

pszichológia

szabad bölcsészet szabad bölcsészet (pl. filozófia, esztétika, etika,
vallástudomány, filmelmélet és filmtörténet,
kommunikáció és médiatudomány, mûvészet-
történet szakirányok)

180

társadalom-
tudomány

politikatudomány nemzetközi tanulmányok 180

politológia

szociális szociális munka 180+30*

szociálpedagógia

társadalomismeret informatikus könyvtáros 180

kommunikáció és médiatudomány

kulturális antropológia

szociológia

társadalmi tanulmányok

informatika informatikai gazdaságinformatikus 210

mérnökinformatikus 210

programtervezõ informatikus 180

jogi és igaz-
gatási

igazgatási bûnügyi igazgatási (bûnügyi nyomozó, gazdaság-
védelmi nyomozó, pénzügyi nyomozó szakirá-
nyokkal)

180

igazgatásszervezõ

igazságügyi igazgatási

munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási

nemzetközi igazgatási

rendészeti igazgatási (biztonsági, büntetés-végre-
hajtási, határrendészeti, igazgatásrendészeti,
katasztrófavédelmi, közlekedésrendészeti, köz-
rendvédelmi, vám- és jövedéki igazgatási szak-
irányokkal)

nemzetvédelmi
és katonai

védelmi biztonság- és védelempolitikai 180

büntetés-végrehajtási nevelõ

határrendészeti és -védelmi vezetõi

nemzetbiztonsági

védelmi igazgatási

katonai katonai vezetõi 210

katonai gazdálkodási
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Képzési terület Képzési ág Alapképzési szakok
Szakhoz rendelt
kreditek száma

gazdaság-
tudományok

közgazdasági alkalmazott közgazdaságtan 180

gazdaságelemzés

közszolgálati

üzleti gazdálkodási és menedzsment 180+30*

kereskedelem és marketing 180+30*

emberi erõforrások 180

nemzetközi gazdálkodás 180+30*

pénzügy és számvitel 180+30*

turizmus-vendéglátás 180+30*

üzleti szakoktató 180+30*

mûszaki anyag-, fa- és könnyûipari mér-
nöki

anyagmérnöki 210

faipari mérnöki

könnyûipari mérnöki

bio-, környezet- és vegyész-
mérnöki

biomérnöki 210

környezetmérnöki

vegyészmérnöki

építõmérnöki és mûszaki föld-
tudományi

építõmérnöki 240

mûszaki földtudományi 210

építészmérnök, ipari termék- és
formatervezõ mérnöki

építészmérnöki 240

ipari termék- és formatervezõ mérnöki 210

gépész-, közlekedés-, mechatro-
nikai mérnöki

gépészmérnöki 210

közlekedésmérnöki

mechatronikai mérnöki

had- és biztonságtechnikai mér-
nöki

had- és biztonságtechnikai mérnöki 210

villamos- és energetikai mérnöki energetikai mérnöki 210

villamosmérnöki

mûszaki menedzser, mûszaki
szakoktató

mûszaki menedzser 210

mûszaki szakoktató 210*

orvos- és egész-
ségtudomány

egészségtudományi ápolás és betegellátás (ápoló, dietetikus, gyógy-
tornász, mentõtiszt, szülésznõ szakirányokkal)

240

egészségügyi gondozás és prevenció
(népegészségügyi ellenõr és védõnõ szakirányok-
kal)

egészségügyi szervezõ (egészségbiztosítás,
egészségügyi ügyvitelszervezõ, egészségturiz-
mus-szervezõ szakirányokkal)

210

orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai
analitikus (orvosdiagnosztikai laboratóriumi ana-
litikus, képalkotó diagnosztika, orvosi kutatóla-
boratóriumi analitikus, optometria
szakirányokkal)

240
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Képzési terület Képzési ág Alapképzési szakok
Szakhoz rendelt
kreditek száma

pedagógus-
képzés

óvodapedagógus, tanító óvodapedagógus (nemzetiségi szakirányokkal) 180

tanító (nemzetiségi szakirányokkal) 240

konduktor (óvodapedagógus, tanító szakirányok-
kal)

gyógypedagógia gyógypedagógia (értelmileg akadályozottak pe-
dagógiája, tanulásban akadályozottak pedagógiá-
ja, hallássérültek pedagógiája, logopédia,
látássérültek pedagógiája, szomatopedagógia,
pszichopedagógia szakirányokkal)

210+30*

sporttudomány sport testnevelõ-edzõ 180

testkultúra sportszervezõ

rekreációszervezés és egészségfejlesztés

humánkineziológia

természettudo-
mány

élõ természettudomány biológia 180

élettelen természettudomány fizika 180

kémia

föld- és földrajztudományi földrajz 180

földtudományi

környezettudomány környezettan (pl. technika szakirány) 180

matematika tudomány matematika 180

természetismeret természetismeret 180

mûvészet építõmûvészet építõmûvészet 180

iparmûvészet kerámiatervezés 180

üvegtervezés 180

fémmûvesség 180

formatervezés 180

textiltervezés (szövõ, kötõ, nyomó, ruha, öltözék-
kiegészítés szakirányokkal)

180

tervezõ grafika 180

fotográfia 180

alkalmazott látványtervezés 180

design- és mûvészetelmélet 180

képzõmûvészet képzõmûvészet elmélet 180
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Képzési terület Képzési ág Alapképzési szakok
Szakhoz rendelt
kreditek száma

mûvészet
(folytatás)

film- és videó mûvészet mozgókép (adásrendezõ, adásrendezõ-szerkesztõ,
vágó, hangmester szakirányokkal)

180

kameraman 180

gyártásszervezõ 180

televíziós mûsorvezetõ, mûsorrendezõ 180

animációs tervezés 180

zenemûvészet elõadómûvészet (klasszikus hangszer**, jazz-
hangszer**, klasszikus ének, jazzének, zenekar-
és kórusvezetés, egyházzene**, népzene** szak-
irányokkal)

180

alkotómûvészet és muzikológia (zeneszerzés,
jazz-zeneszerzés, muzikológia, zeneelmélet, ze-
neismeret szakirányokkal)

180

táncmûvészet táncmûvész (klasszikus balett, néptánc, modern-
tánc, kortárstánc, színházi tánc szakirányokkal)

180

koreográfus 180

táncos és próbavezetõ (klasszikus balett, néptánc,
moderntánc, társastánc, kortárstánc, divattánc,
színházi tánc szakirányokkal)

180

multimédia média design 180

multimédia programszerkesztõ 180

mûvészetközve-
títés

zenekultúra ének-zene (népzene, egyházzene szakirányokkal) 180

vizuális kultúra kézmûves 180

környezetkultúra 180

plasztikai ábrázolás 180

képi ábrázolás 180

elektronikus ábrázolás 180

drámakultúra drámainstruktor 180

mozgóképkultúra mozgóképkultúra és médiaismeret 180

* A szak olyan, gyakorlatigényes alapképzési szak, amelyen a képzési és kimeneti követelményekben meghatározottak szerint egy félévig tartó összefüggõ
szakmai gyakorlatot kell szervezni.

** Választható szakirányok:
klasszikus hangszer: furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, fagott, kürt, trombita, harsona, tuba, ütõhangszerek, hegedû, mélyhegedû, gordonka,
gordon, hárfa, gitár, lant, cimbalom, csembaló, zongora, orgona, harmonika.
jazzhangszer: jazz-zongora, jazzbõgõ, jazzgitár, jazzbasszusgitár, jazztrombita, jazzharsona, jazzszaxofon, jazzdob
egyházzene: egyházzene-orgona, egyházzene-kórusvezetés
népzene: népi vonós (népi hegedû, népi brácsa, népi nagybõgõ-cselló-ütõgordon), népi pengetõs (citera-tambura- koboz-tekerõ), népi fúvós (népi
furulya-duda, népi-klarinét-tárogató), cimbalom, népi ének.
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2. számú melléklet a 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelethez

A ciklusokra bontott, osztott képzés és az egységes osztatlan képzés mesterképzési szakok jegyzéke1

Képzési terület Alapképzés szak
Teljes alapképzési szak
beszámításával induló

mesterképzési szak

Egységes, osztatlan
képzések

A mester-
szakhoz
rendelt

kreditek
száma

agrár3 állatorvosi 300+302

földmérõ és földrendezõ
mérnöki

földmérõ és földrendezõ
mérnöki

120

mezõgazdasági és élelmi-
szeripari gépészmérnöki

mezõgazdasági és élelmi-
szeripari gépészmérnöki4 120

tájrendezõ és kertépítõ mér-
nöki

tájépítész mérnöki
120

erdõmérnöki erdõmérnöki 120
gazdasági és vidékfejlesztési
agrármérnöki

gazdasági agrármérnöki4 120
vidékfejlesztési agrár-
mérnöki4 120

élelmiszermérnöki élelmiszermérnöki4 120
élelmiszer-minõségi és -biz-
tonsági mérnöki4 120

élelmiszer biotechnológus4 120
kertészmérnöki kertészettudományi mérnöki4 120

szõlészeti és borászati mér-
nöki4 120

dísznövény- és zöldfelü-
let-tudományi mérnöki4 120

környezetgazdálkodási
agrármérnöki

környezetgazdálkodási
agrármérnöki4 120

mezõgazdasági mérnöki mezõgazdasági biotech-
nológus 4 120

agrármérnöki4 120
mezõgazdasági vízgazdálko-
dási4 120

állattenyésztõ mérnöki állattenyésztõ mérnöki4 120
takarmányozási-takarmány-
biztonsági mérnöki4 120

növénytermesztõ mérnöki növényorvosi4 120
növénytermesztõ mérnöki4 120

természetvédelmi mérnöki természetvédelmi mérnöki4 120
vadgazda mérnöki vadgazda mérnöki4 120
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Képzési terület Alapképzés szak
Teljes alapképzési szak
beszámításával induló

mesterképzési szak

Egységes, osztatlan
képzések

A mester-
szakhoz
rendelt

kreditek
száma

bölcsészettudomány magyar magyar nyelv és irodalom 120
finnugrisztika 120
irodalomtudomány 120
nyelvtudomány (pl. alkalma-
zott nyelvészet, elméleti
nyelvészet szakirányokkal)

történelem történelem 120
levéltár 120
történeti muzeológia 120
régészet 120

néprajz néprajz 120
anglisztika angol nyelv és irodalom

(pl. angol elméleti és alkal-
mazott nyelvészet szakirá-
nyokkal)

120

amerikanisztika 120
germanisztika német nyelv és irodalom 120

német nemzetiségi nyelv és
irodalom

120

néderlandisztika 120
skandinavisztika 120

romanisztika francia nyelv és irodalom 120
olasz nyelv és irodalom 120
portugál nyelv és irodalom 120
román nyelv és irodalom 120
spanyol nyelv és irodalom 120

romológia romológia 120
szlavisztika szlavisztika (pl. bolgár/

bolgár nemzetiségi, cseh,
szlovák/szlovák nemzetiségi,
horvát/horvát nemzetiségi,
lengyel/lengyel nemzetiségi,
orosz, szerb/szerb nemzeti-
ségi, szlovén/szlovén nemze-
tiségi, ukrán/ukrán
nemzetiségi szakirányokkal)

120

keleti nyelvek és kultúrák keleti nyelvek és kultúrák
(pl. altajisztika, arabisztika,
iranisztika, japán, kínai,
mongol, turkológia szakirá-
nyokkal)

120

ókori nyelvek és kultúrák ókori nyelvek és kultúrák
(pl. assziriológia, egyiptoló-
gia, hebraisztika, indológia,
klasszika-filológia: latin,
görög szakirányokkal)

120
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Képzési terület Alapképzés szak
Teljes alapképzési szak
beszámításával induló

mesterképzési szak

Egységes, osztatlan
képzések

A mester-
szakhoz
rendelt

kreditek
száma

bölcsészettudomány
(folytatás)

andragógia andragógia 120
emberi erõforrás fejlesztés 120
kulturális mediátor 120
pályatervezési tanácsadó 120

pedagógia pedagógia 120
pszichológia pszichológia 120
szabad bölcsészet mûvészettörténet 120

filozófia 120
kommunikáció és média-
tudomány

120

esztétika 120
etika 120
vallástudomány 120
filmelmélet és filmtörténet 120
fordító és tolmács 120

társadalomtudomány nemzetközi tanulmányok nemzetközi tanulmányok4 120
politológia politikai szakértõ4 120

politikatudomány4 120
szociális munka szociális munka4 120
szociálpedagógia szociálpolitika4 120
informatikus könyvtáros informatikus könyvtáros 120

társadalomtudomány
(folytatás)

kommunikáció és médiatu-
domány

kommunikáció és média4

120

kulturális antropológia kulturális antropológia4 120
szociológia szociológia4 120
társadalmi tanulmányok társadalmi-nem kutató, szak-

értõ4 120

informatika3 gazdaságinformatikus gazdaságinformatikus 120
mérnökinformatikus mérnökinformatikus 120

egészségügyi mérnökinfor-
matikus4 120

programtervezõ informatikus programtervezõ informatikus 120
jogi és igazgatási jogász 300
nemzetvédelmi és katonai védelmi igazgatási védelmi igazgatási 120

biztonság- és védelempoliti-
kai

biztonság- és védelempoliti-
kai

120

nemzetbiztonsági nemzetbiztonsági 120
katonai vezetõi katonai vezetõi 90
büntetés-végrehajtási nevelõ büntetés-végrehajtási vezetõ 120
határrendészeti és -védelmi
vezetõi

határrendészeti és -védelmi
vezetõi

120
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Képzési terület Alapképzés szak
Teljes alapképzési szak
beszámításával induló

mesterképzési szak

Egységes, osztatlan
képzések

A mester-
szakhoz
rendelt

kreditek
száma

mûszaki3 anyagmérnöki anyagmérnöki 120
kohómérnöki 120
fizikus mérnöki 120

faipari mérnöki faipari mérnöki 120
könnyûipari mérnöki könnyûipari mérnöki 120
biomérnöki ipari és környezetvédelmi

biomérnöki
120

élelmiszerminõsítõ és egész-
ségvédõ biomérnöki

120

környezetmérnöki környezetmérnöki 120
vegyészmérnöki vegyészmérnöki 120

gyógyszermérnöki 120
mûanyag- és száltechnológiai 120
folyamatmérnöki 120

építõmérnöki szerkezet-építõ mérnöki 90
infrastruktúra-építõ mérnök 90
földmérõ és térinformatikai
mérnöki

90

településmérnöki4 90
tûzvédelmi mérnöki4 90

mûszaki földtudományi bánya- és geotechnikai mér-
nöki

120

olaj- és gázmérnöki 120
hidrogeológus mérnöki 120
elõkészítés-technikai mérnöki 120
földtudományi mérnöki 120

építész építész 300
építészmérnöki építészmérnöki 90
ipari termék- és formaterve-
zõ mérnöki

fa- és bútoripari termékter-
vezõ mérnöki

120

ipari termék- és formaterve-
zõ mérnöki

120

gépészmérnöki gépészmérnöki 120
közlekedésmérnöki közlekedésmérnöki 120

logisztikai mérnöki 120
jármûmérnöki 120

mechatronikai mérnöki mechatronikai mérnöki 120
had- és biztonságtechnikai
mérnöki

biztonságtechnikai mérnöki 120
katasztrófavédelmi mérnöki 120
katonai logisztikai4 120
védelmi vezetéstechnikai
rendszertervezõ

120

energetikai mérnöki energetikai mérnöki 120
villamosmérnöki villamosmérnöki 120

egészségügyi mérnöki4 120
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Képzési terület Alapképzés szak
Teljes alapképzési szak
beszámításával induló

mesterképzési szak

Egységes, osztatlan
képzések

A mester-
szakhoz
rendelt

kreditek
száma

orvos- és egészségtudo-
mány

orvos 360
fogorvos 300
gyógyszerész 300

ápolás és betegellátás2 (ápoló,
dietetikus, gyógytornász,
mentõtiszt, szülésznõ szakirá-
nyokkal)

ápolás és betegellátás4 90

egészségügyi gondozás és
prevenció2 (népegészségügyi
ellenõr és védõnõ szakirá-
nyokkal)

népegészségügyi4 90

egészségügyi szervezõ
(egészségbiztosítás, egész-
ségügyi ügyvitelszervezõ,
egészségturizmus-szervezõ
szakirányokkal)

egészségügyi szervezés és
menedzsment

90

orvosi laboratóriumi és kép-
alkotó diagnosztikai anali-
tikus2 (orvosdiagnosztikai
analitikus, képalkotó diag-
nosztika, orvosi kutató labo-
ratóriumi analitikus,
optometria szakirányokkal)

orvosi diagnosztika 90

pedagógusképzés óvodapedagógus (nemzeti-
ségi szakirányokkal)

pedagógia4 90–12
0

tanító (nemzetiségi szakirá-
nyokkal)
konduktor (óvodapedagógus,
tanító szakirányokkal)
gyógypedagógia gyógypedagógia 90

sporttudomány testnevelõ-edzõ szakedzõ (sportágak szerinti
szakirányokkal)

120

sportszervezõ sportmenedzser 120
rekreáció szervezés
és egészségfejlesztés

rekreáció 120

humánkineziológia humánkineziológia 120
természettudomány biológia biológus 120

fizika csillagász4 120
fizikus 120
meteorológus4 120

kémia vegyész 120
földrajz geográfus4 120

térképész4 120
földtudományi geológus4 120

geofizikus4 120
környezettan (pl. technika
szakirány)

környezettudományi 120

matematika alkalmazott matematikus 120
matematikus 120
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Képzési terület Alapképzés szak
Teljes alapképzési szak
beszámításával induló

mesterképzési szak

Egységes, osztatlan
képzések

A mesterszakhoz
rendelt

kreditek
száma

m
ûv

és
ze

t

építõmûvészet3 építõmûvész építõmûvész 120
építõmûvész 300

iparmûvészet3 kerámiatervezõ kerámiatervezõ-
mûvész

120

üvegtervezõ üvegtervezõ-mûvész 120
fémmûves fémmûves forma-

tervezõ mûvész
120

formatervezõ ipari formatervezõ
mûvész

120

termék formatervezõ
mûvész

120

textiltervezõ (szövõ,
kötõ, nyomó, ruha,
öltözék-kiegészítés
szakirányokkal)

öltözéktervezõ mû-
vész

120

textiltervezõ mûvész 120

tervezõ grafikus tervezõ grafikus mû-
vész

120

fotográfus fotográfustervezõ
mûvész

120

alkalmazott látvány-
tervezõ

látványtervezõ mû-
vész

120

design- és mûvészet-
elmélet

design- és mûvészet-
elmélet

120

design- és mûvészet-
menedzser

120

iparmûvész
menedzser4 60

képzõmûvészet3 festõmûvész 300
szobrászmûvész 300
grafikusmûvész 300
restaurátormûvész 300
intermédia-mûvész 300

képzõmûvészet el-
mélet

képzõmûvészet el-
mélet

120

képzõmûvész
menedzser4 60

színházmûvészet színmûvész (báb és
zenés színész szak-
irányokkal)

300

színházrendezõ
(zenés színházren-
dezõ szakiránnyal)

300

színházi koreográfus 300
színházi dramaturg 300

színházmûvészeti
menedzser4 60
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Képzési terület Alapképzés szak
Teljes alapképzési szak
beszámításával induló

mesterképzési szak

Egységes, osztatlan
képzések

A mesterszakhoz
rendelt

kreditek
száma

m
ûv

és
ze

t

film- és video-
mûvészet

mozgókép (adásren-
dezõ, adásrende-
zõ-szerkesztõ, vágó,
hangmester szakirá-
nyokkal)

film- és televízió ren-
dezõ mûvész

120

kameraman film- és televízió
operatõr mûvész

120

televíziós mûsorve-
zetõ, mûsorrendezõ

televíziós mûsorve-
zetõ, mûsorrendezõ
mûvész

120

animációs tervezõ animáció rendezõ
mûvész

120

gyártásszervezõ film- és televízió
producer

120

filmdramaturgia 300
filmmûvészeti mene-
dzser4 60

zenemûvészet3 elõadómûvészet
(klasszikus hangszer,
jazzhangszer,
klasszikus ének,
jazzének, zenekar- és
kórusvezetés, egy-
házzene, népzene
szakirányokkal)

klasszikus hangszer-
mûvész (fuvola,
oboa, klarinét, fagott,
kürt, trombita, harso-
na, tuba, ütõhangsze-
rek, hegedû,
mélyhegedû, gordon-
ka, gordon, hárfa,
gitár, cimbalom,
zongora, zongorakí-
sérõ-korrepetitor,
orgona, harmonika
szakirányokkal)

120

régi-zene hangszer-
mûvész (csembaló,
barokk hegedû, viola
da gamba, barokk
gordonka, blockflõte,
barokk fuvola,
barokk oboa, barokk
fagott, cornetto,
natúrtrombita, natúr-
kürt, barokk harsona,
lant szakirányokkal)

120
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Képzési terület Alapképzés szak
Teljes alapképzési szak
beszámításával induló

mesterképzési szak

Egységes, osztatlan
képzések

A mesterszakhoz
rendelt

kreditek
száma

m
ûv

és
ze

t

zenemûvészet3

(folytatás)
jazzhangszer-mûvész
(jazz-zongora, jazz-
bõgõ, jazzgitár,
jazz-basszusgitár,
jazztrombita, jazz-
harsona, jazzszaxo-
fon, jazzdob
szakirányokkal)

120

klasszikus énekmû-
vész (operaének és
egyéb színpadi éne-
kes szakirányokkal)

120

régi-zene énekmû-
vész

120

jazzének-mûvész 120
karmester (zenekari
karmester, fúvós ze-
nekari karnagy szak-
irányokkal)

120

kóruskarnagy 120
egyházzene-mûvész
(egyházzene-orgona-
mûvész, egyházze-
ne-kóruskarnagy)

120

alkotómûvészet és
muzikológia (zene-
szerzés, jazz-zene-
szerzés, muzikológia,
zeneelmélet, zene-
ismeret szak-
irányokkal)

zeneszerzõ 120
jazz-zeneszerzõ 120
muzikológus 120
zeneteoretikus 120
zenemûvészeti szín-
revitel4 (zenei rende-
zõ, zenés színpadi
rendezõ, zenei hang-
mester szakirányok-
kal)

120

Kodály-zenepeda-
gógia4 60

zenemûvészeti mene-
dzser4 60

táncmûvészet3 táncmûvész (klasszi-
kus balett, néptánc,
moderntánc, kortárs-
tánc, színházi tánc
szakirányokkal)

klasszikus balett-
mûvész

120

néptáncmûvész 120
moderntáncmûvész 120
kortárstáncmûvész 120
színházi táncmûvész 120
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Képzési terület Alapképzés szak
Teljes alapképzési szak
beszámításával induló

mesterképzési szak

Egységes, osztatlan
képzések

A mesterszakhoz
rendelt

kreditek
száma

m
ûv

és
ze

t

táncmûvészet3

(folytatás)
koreográfus koreográfus4

(klasszikus balett,
néptánc, moderntánc,
kortárstánc, színházi
tánc szakirányokkal)

120

táncelmélet4 (szakíró,
producer szakirá-
nyokkal)

120

táncmûvészeti mene-
dzser4 60

multimédia média design médiatervezõ mû-
vész

120

média látványtervezõ
mûvész

120

multimédia program-
szerkesztõ

multimédia program-
szerkesztõ, program-
rendezõ mûvész

120

média menedzser4 60

1 A mesterképzési szakokról szóló melléklet nem tartalmazza a tanári mesterszakokat.
– A ciklusokra bontott, osztott képzés alapképzési szakjaira épülõen választható tanári mesterszakon szerezhetõ szakképzettségeket a 3. sz. melléklet tartal-
mazza közismereti és szakmai, illetve mûvészeti tanári szakképzettségi bontásban. Az egyes képzési területeken, illetve képzési ágakban az alapképzési sza-
kon, illetve annak szakirányain szerezhetõ szakképzettségek szerint differenciálódik a tanári szakképzettség.
– Tanári szakképzettség – a rendeletben meghatározottak szerint – szerezhetõ mesterfokozat és szakképzettség birtokában vagy a mesterfokozat és nem tanári
szakképzettség megszerzésére irányuló tanulmányokkal párhuzamosan is.
2 A szak olyan, gyakorlatigényes alapképzési szak, amelyen a képzési és kimeneti követelményekben meghatározottak szerint egy félévig tartó összefüggõ
szakmai gyakorlatot kell szervezni.
3 A szakképzés, illetve a mûvészeti szakképzés területén szerezhetõ tanári szakképzettségek megjelölése a mesterképzési szakon szerzett szakképzettségnek
megfelelõen: mérnöktanár, agrármérnök-tanár, egészségügyi-tanár, közgazdásztanár, iparmûvésztanár, képzõmûvésztanár, zenemûvésztanár, táncmûvészta-
nár, színházmûvészeti tanár, filmmûvészeti tanár.
4 A mesterszak képzési és kimeneti követelményeirõl szóló miniszteri rendelet határozza meg azokat a további alapképzési szakokat, amelyre még az adott
mesterszak a teljes alapképzési szak beszámításával épül.

3. számú melléklet a 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelethez

A tanári mesterképzési szakon a ciklusokra bontott, osztott képzés alapképzési szakjaira épülõen
választható elsõ és második tanári szakképzettségek

Nevelés-oktatás
területei

Tanári szakképzettségek1

Mûveltségi területek elsõ közismereti tanári szakképzettségek2 kizárólag második tanári szakképzettségként
megszerezhetõ tanári szakképzettségek

magyar nyelv és iro-
dalom

magyartanár magyar mint idegennyelv-tanár
nyelv és beszédfejlesztõ tanár

idegen nyelv angol nyelv- és kultúratanár

német és nemzetiségi német nyelv- és kultú-
ratanár

francia nyelv- és kultúratanár

olasz nyelv- és kultúratanár

spanyol nyelv- és kultúratanár

román és nemzetiségi román nyelv- és kultú-
ratanár
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roma nyelv- és kultúratanár

orosz nyelv- és kultúratanár

bolgár és nemzetiségi bolgár nyelv- és kultú-
ratanár

lengyel és nemzetiségi lengyel nyelv- és kul-
túratanár

horvát és nemzetiségi horvát nyelv- és kultú-
ratanár

szerb és nemzetiségi szerb nyelv- és kultúra-
tanár

szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv- és kul-
túratanár

szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv- és kul-
túratanár

ukrán és nemzetiségi ukrán nyelv- és kultúra-
tanár

latin nyelv- és kultúratanár

japán nyelv- és kultúratanár

kínai nyelv- és kultúratanár

újgörög és nemzetiségi görög nyelv- és kultú-
ratanár

matematika matematikatanár ábrázoló geometria és mûszaki rajztanár

ember és társadalom történelemtanár filozófiatanár
erkölcstantanár
esztétikatanár
pedagógiatanár
hon és népismerettanár

kommunikációtanár

ember és társadalom mûveltségterületi-tanár3

ember a természetben biológiatanár ember és természet mûveltségterületi-tanár

kémiatanár

fizikatanár

természetismeret-tanár

földünk-környezetünk földrajztanár

környezettan-tanár

mûvészetek ének-zenetanár mûvészettörténet-tanár

mozgóképkultúra- és médiaismeret-tanár

vizuális és környezetkultúratanár (kézmûves,
környezetkultúra, plasztikai ábrázolás, képi
ábrázolás, elektronikus ábrázolás szakirá-
nyokkal)

informatika informatikatanár

testnevelés és sport testnevelõtanár gyógytestnevelõ-tanár

egészségfejlesztés-tanár

életvitel és gyakorlati
ismeretek

technikatanár,
háztartásgazdálkodás-tanár,
életviteli és gyakorlati ismeretek mûveltség-
területi-tanár
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Szakképzés mûvészeti szakképzés,
illetve alapfokú mûvészetoktatás

területei

Elsõ szakmai vagy mûvészeti tanári
szakképzettségek

Kizárólag második tanári
szakképzettségként megszerezhetõ

szakképzettségek
mûszaki, informatikai szakképzés a mûszaki, informatikai képzési terü-

let alapképzési szakjain szerezhetõ
szakképzettségek szerint differen-
ciálódó mérnöktanár

agrár szakképzés az agrár képzési terület alapképzési
szakjain szerezhetõ szakképzettségek
szerint differenciálódó agrár-mérnök-
tanár

gazdasági szakképzés a gazdaságtudományi képzési terület
alapképzési szakjain szerezhetõ köz-
gazdász szakképzettségek szerint dif-
ferenciálódó közgazdásztanár

ügyviteltanár

egészségügyi szakképzés az egészségtudományi képzési ág
alapképzési szakjai, illetve szakirá-
nyain szerezhetõ szakképzettségek
szerint differenciálódó egészség-
ügyi-tanár

gyógypedagógiai gyógypedagógia-tanár
mûvészeti szakképzés, alapfokú mû-
vészetoktatás

a zenemûvészeti képzési ág alapkép-
zési szakjain, illetve szakirányain sze-
rezhetõ szakképzettségek szerint
differenciálódó tanár

karvezetõtanár
zeneelmélet-improvizáció-tanár
egyházzene-tanár
népzenetanár
Kodály-zenepedagógia-tanár

színjátéktanári
bábjátéktanári
tánctanári (klasszikus balett, néptánc,
moderntánc, kortárstánc, színházi
tánc, társastánc, divattánc, tánctörté-
net és -elmélet szakirányokkal)

Hitoktatási terület4 hittanár-nevelõ

A közismereti és a szakmai, illetve
a mûvészeti nevelés-oktatás speciális

területei

szaktárgyat idegen nyelven oktató
tanár (megjelölve az elsõ tanári szak-
képzettséget)
drámapedagógia-tanár
múzeumpedagógia-tanár
játék- és szabadidõszervezõ-tanár
multikulturális neveléstanár
fogyatékosok rekreációja-tanár
inkluzív nevelõtanár
család- és gyermekvédelem-tanár
tanulási- és pályatanácsadási-tanár
tehetségfejlesztés-tanár
kollégiumi nevelõtanár
pedagógiai értékelés és méréstanár
tantervfejlesztés-tanár
minõségfejlesztés-tanár

1 A második tanári szakképzettségként felvehetõ szakképzettségek – a képzési és kimeneti követelményekben meghatározottak szerint – a nevelés-oktatás
más területén is kapcsolódhatnak az elsõként felvett tanári szakképzettséghez.
2 Az elsõként választható tanári szakképzettség – a tanári szak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott feltételekkel – második tanári szakkép-
zettségként is választható.
3 A bölcsészettudományi képzési terület történelem, néprajz, pszichológia alapképzési szakján, a szabadbölcsészet alapképzési szak szakirányain, illetve a
társadalomtudományi képzési területen a szociális és a társadalomismeret képzési ág kulturális antropológia, kommunikáció és média, szociológia, társadalmi
tanulmányok alapképzési szakján szerezhetõ szakképzettségekre épülõ tanári szakképzettség.
4 A hittudományi képzési területen a hittanár-nevelõ szakképzettség a katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzési szakra épülõen szerezhetõ, amely a köz-
oktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény képesítési elõírásai szerint jogosít pedagógus-munkakör betöltésére.

4. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 415



 
 
 
 
416 OKTATÁSI KÖZLÖNY 4. szám 

 

A szakképzés, illetve művészeti szakképzés területén mesterfokozatra és nem tanári szakképzettségre épülő 
tanári szakképzettségek1 

 

Képzési terület Tanári szakképzettségek2 

agrár  agrármérnök-tanár 

informatika, műszaki mérnöktanár 

gazdaságtudományok közgazdásztanár 

orvos- és egészségtudomány egészségügyi-tanár 

iparművészet iparművész-tanár 

képzőművészet képzőművész-tanár 

színházművészet színházművészeti-tanár 

film- és videóművészet filmművészeti-tanár  

zeneművészet zeneművész-tanár 

művészet 

táncművészet táncművész-tanár 
1 Tanári szakképzettség szerezhető mesterfokozat és szakképzettség birtokában vagy a mesterfokozat és nem tanári szakképzettség megszerzésére irányuló 
tanulmányokkal párhuzamosan is.  
2  A tanári szakképzettségek a mesterfokozaton szerzett szakterületi szakképzettségek szerint differenciálódnak.  
 
 
4. számú melléklet a 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelethez 

 
A ciklusokra bontott, osztott képzés alapképzési szakjainak, valamint  az  egységes, osztatlan képzés 

mesterképzési szakjainak és  felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény felhatalmazása szerint szakindítási 
engedély alapján indított egyetemi és főiskolai szakok megfeleltetése 

 

Képzési terület Képzési ág Alapszakok 
Képesítési követelmények  

szerinti szakok  
f: főiskolai, e: egyetemi 

Képesítési követelmények szerinti szakokon 
szakindítási engedélyt kapott felsőoktatási 

intézmények 
agrár* agrár műszaki földmérő és 

földrendező 
mérnöki 

 f: földmérő mérnöki, 
földrendező mérnöki, 
ingatlan-nyilvántartási 
szervező, meliorációs 
mérnöki 

 Nyugat-Magyarországi Egyetem 
Tessedik Sámuel Főiskola 

  mezőgazdasági és 
élelmiszeripari 
gépészmérnöki 

 f: mezőgazdasági 
gépészmérnöki, páncélos és 
gépjármű-technikai 
mérnöktiszti, élelmiszeripari 
gépészmérnöki;  
e: mezőgazdasági 
gépészmérnöki 

 Nyíregyházi Főiskola 
Szegedi Tudományegyetem 
Szent István Egyetem 
Tessedik Sámuel Főiskola 

  tájrendező és 
kertépítő mérnöki 

 e: tájépítészeti, -védelmi és  
-fejlesztési 

 Budapesti Corvinus Egyetem 

 állatorvos-
tudományi 

állatorvosi  e: állatorvosi  Szent István Egyetem 

 erdőmérnöki erdőmérnöki  e: erdőmérnöki  Nyugat-Magyarországi Egyetem 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
4. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 417 

 

Képzési terület Képzési ág Alapszakok 
Képesítési követelmények  

szerinti szakok  
f: főiskolai, e: egyetemi 

Képesítési követelmények szerinti szakokon 
szakindítási engedélyt kapott felsőoktatási 

intézmények 
 gazdasági, 

vidékfejlesztési és 
informatikus 
agrármérnöki 

gazdasági és 
vidékfejlesztési 
agrármérnöki 

 f: agrármenedzser, 
gazdasági mérnöki, 
vidékfejlesztési 
agrármérnöki, 
tájgazdálkodási, vállalkozó 
menedzser;  
e: gazdasági agrármérnöki, 
vidékfejlesztési 
agrármérnöki, 
területfejlesztési mérnök; 

 Debreceni Egyetem  
Kaposvári Egyetem  
Károly Róbert Főiskola  
Nyugat-Magyarországi Egyetem  
Szent István Egyetem  
Szegedi Tudományegyetem  
Tessedik Sámuel Főiskola  
Veszprémi Egyetem 

  informatikus és 
szakigazgatási 
agrármérnöki 

 f: mezőgazdasági 
szakigazgatási szervező 
mérnöki;  
e: informatikus agrármérnök

 Debreceni Egyetem 

 élelmiszer- és 
kertészmérnöki 

élelmiszermérnöki  f: élelmiszer technológus 
mérnöki  
e: élelmiszer 
minőségbiztosító 
agrármérnöki, 
élelmiszermérnöki 

 Budapesti Corvinus Egyetem  
Debreceni Egyetem  
Nyugat-Magyarországi Egyetem  
Szegedi Tudományegyetem 

  kertészmérnöki  f: kertészmérnöki, szőlész-
borász  
e: kertészmérnöki 

 Budapesti Corvinus Egyetem  
Debreceni Egyetem  
Károly Róbert Főiskola  
Kecskeméti Főiskola  
Veszprémi Egyetem 

 környezet-  
gazdálkodási és 
természetvédelmi 
mérnöki 

környezet-  
gazdálkodási 
agrármérnöki 

 f: környezetgazdálkodási 
agrármérnöki  
e: környezetgazdálkodási 
agrármérnöki 

 Debreceni Egyetem  
Károly Róbert Főiskola  
Szent István Egyetem  
Tessedik Sámuel Főiskola 

  természetvédelmi 
mérnök 

 f: természetvédelmi mérnöki  Debreceni Egyetem  
Nyugat-Magyarországi Egyetem 

  vadgazda mérnöki  f: vadgazda mérnöki  Debreceni Egyetem  
Károly Róbert Főiskola  
Nyugat-Magyarországi Egyetem  
Szent István Egyetem 

 mezőgazdasági állattenyésztő 
mérnöki 

 f: állattenyésztő mérnöki, 
halgazda mérnöki  
e: 

 Szent István Egyetem  
Kaposvári Egyetem 

  mezőgazdasági 
mérnöki 

 f: mezőgazdasági mérnöki 
e: agrármérnöki 

 Debreceni Egyetem  
Kaposvári Egyetem  
Károly Róbert Főiskola  
Nyíregyházi Főiskola  
Nyugat-Magyarországi Egyetem  
Szegedi Tudományegyetem  
Szent István Egyetem  
Tessedik Sámuel Főiskola  
Veszprémi Egyetem 

  mezőgazdasági 
szakoktató 

 f: agrár szakoktató, 
mérnöktanári 
 e: mérnöktanári 
  

Debreceni Egyetem 
Kaposvári Egyetem 
 Nyugat-Magyarországi Egyetem  
Szent István Egyetem 
Szegedi Tudományegyetem 
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Képzési terület Képzési ág Alapszakok 
Képesítési követelmények  

szerinti szakok  
f: főiskolai, e: egyetemi 

Képesítési követelmények szerinti szakokon 
szakindítási engedélyt kapott felsőoktatási 

intézmények 
  növénytermesztő 

mérnöki 
 f: növénytermesztési 
mérnöki  
e: növényorvosi, 
agrárkémikus agrármérnöki 

Tessedik Sámuel Főiskola  
Veszprémi Egyetem 

bölcsészet-  
tudományi 

magyar magyar (pl. 
drámapedagógia, 
eszperantó, észt, 
finn, finnugor, 
folklorisztika, 
irodalomtudomány, 
művelődéstudo-
mány, nyelvmentor, 
nyelvtechnológia, 
színháztörténet, 
ügyvitel, neolatin 
szakirányok) 

 f: magyar nyelv és 
irodalom*, eszperantó 
nyelvtanár*, ügyviteli*  
e: alkalmazott nyelvészet, 
elméleti nyelvészet, észt, 
magyar nyelv és irodalom*, 
magyar mint idegen nyelv*, 
finn nyelv és irodalom, 
finnugor, összehasonlító 
irodalomtudomány, 
színháztörténet 

Berzsenyi Dániel Főiskola  
Debreceni Egyetem  
Eötvös Loránd Tudományegyetem  
Eszterházy Károly Főiskola  
Kaposvári Egyetem  
Károli Gáspár Református Egyetem 
Miskolci Egyetem  
Nyíregyházi Főiskola  
Pázmány Péter Katolikus Egyetem  
Pécsi Tudományegyetem  
Szegedi Tudományegyetem  
Veszprémi Egyetem 

 történelem történelem (pl. 
történelem, levéltár, 
muzeológia, 
régészet 
szakirányok) 

 f: történelem*  
e: történelem*, régészet, 
levéltár, új- és a legújabb 
kori történeti muzeológia 

 Berzsenyi Dániel Főiskola  
Debreceni Egyetem  
Eötvös Loránd Tudományegyetem  
Eszterházy Károly Főiskola  
Károli Gáspár Református Egyetem 
Miskolci Egyetem  
Nyíregyházi Főiskola  
Pázmány Péter Katolikus Egyetem  
Pécsi Tudományegyetem  
Szegedi Tudományegyetem 

  néprajz  e: néprajz*  Debreceni Egyetem  
Eötvös Loránd Tudományegyetem  
Pécsi Tudományegyetem  
Szegedi Tudományegyetem 

 modern filológia anglisztika (pl. 
angol, 
amerikanisztika 
szakirányok) 

 f: angol nyelv és irodalom* 
e: amerikanisztika*, angol 
nyelv és irodalom* 

 Berzsenyi Dániel Főiskola  
Debreceni Egyetem  
Eötvös Loránd Tudományegyetem  
Eszterházy Károly Főiskola  
Károli Gáspár Református Egyetem 
Kodolányi János Főiskola  
Miskolci Egyetem  
Nyíregyházi Főiskola  
Pázmány Péter Katolikus Egyetem  
Pécsi Tudományegyetem  
Szegedi Tudományegyetem  
Veszprémi Egyetem 
 
 

  germanisztika (pl. 
német, német 
nemzetiségi, 
néderlandisztika, 
svéd, norvég, dán 
szakirányok) 

f: német nyelv és irodalom*, 
német nemzetiségi nyelv és 
irodalom*;  
e: néderlandisztika, német 
nyelv és irodalom*, német 
nemzetiségi nyelv és 
irodalom*, skandinavisztika 

 Berzsenyi Dániel Főiskola  
Debreceni Egyetem  
Eötvös Loránd Tudományegyetem  
Eszterházy Károly Főiskola  
Károli Gáspár Református Egyetem 
Kodolányi János Főiskola  
Miskolci Egyetem  
Nyíregyházi Főiskola  
Pázmány Péter Katolikus Egyetem  
Pécsi Tudományegyetem  
Szegedi Tudományegyetem  
Veszprémi Egyetem 
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Képzési terület Képzési ág Alapszakok 
Képesítési követelmények  

szerinti szakok  
f: főiskolai, e: egyetemi 

Képesítési követelmények szerinti szakokon 
szakindítási engedélyt kapott felsőoktatási 

intézmények 
  romanisztika (pl. 

francia, olasz, 
portugál, román/  
nemzetiségi, 
spanyol 
szakirányok) 

 f: francia nyelv és 
irodalom*, olasz nyelv és 
irodalom*, román 
nemzetiségi nyelv és 
irodalom*, spanyol nyelv és 
irodalom*;  
e: francia nyelv és 
irodalom*, olasz nyelv és 
irodalom*, portugál nyelv és 
irodalom*, román nyelv és 
irodalom*, spanyol nyelv és 
irodalom* 

 Berzsenyi Dániel Főiskola  
Debreceni Egyetem  
Eötvös Loránd Tudományegyetem  
Eszterházy Károly Főiskola  
Kodolányi János Főiskola  
Nyíregyházi Főiskola  
Pázmány Péter Katolikus Egyetem  
Pécsi Tudományegyetem  
Szegedi Tudományegyetem  
Veszprémi Egyetem 

  romológia  e: romológia*  Pécsi Tudományegyetem 
  szlavisztika (pl. 

orosz, bolgár, cseh, 
lengyel, 
horvát/nemzetiségi, 
szerb/  
nemzetiségi, 
szlovák/  
nemzetiségi, 
szlovén/  
nemzetiségi, ukrán/ 
nemzetiségi 
szakirányok) 

 f: orosz nyelv és irodalom*, 
horvát nemzetiségi nyelv és 
irodalom*, szlovák 
nemzetiségi nyelv és 
irodalom*, szlovén 
nemzetiségi nyelv és 
irodalom*, ukrán nyelv és 
irodalom*;  
e: orosz nyelv és irodalom*, 
bolgár nyelv és irodalom*, 
cseh nyelv és irodalom, 
horvát nyelv és irodalom*, 
lengyel nyelv és irodalom*, 
szerb nyelv és irodalom*, 
szlovák nyelv és irodalom*, 
szlovén nyelv és irodalom*, 
ukrán nyelv és irodalom* 

 Berzsenyi Dániel Főiskola  
Debreceni Egyetem  
Eötvös Loránd Tudományegyetem  
Eszterházy Károly Főiskola  
Nyíregyházi Főiskola  
Pázmány Péter Katolikus Egyetem  
Pécsi Tudományegyetem  
Szegedi Tudományegyetem 

 ókori és keleti 
filológia 

ókori nyelvek és 
kultúrák 
[asszirológia, 
egyiptológia, 
klasszika-filológia 
(latin, ógörög) 
szakirányok] 

e: asszirológia, egyiptológia, 
latin nyelv és irodalom*, 
ógörög* 

 Debreceni Egyetem  
Eötvös Loránd Tudományegyetem  
Károli Gáspár Református Egyetem 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem  
Pécsi Tudományegyetem  
Szegedi Tudományegyetem 
 
 

  keleti nyelvek és 
kultúrák  
(pl. altajisztika, 
arab, hebraisztika, 
indológia, 
iranisztika, japán, 
kínai, koreai, 
mongol, tibeti, 
török, újgörög 
szakirányok) 

 e: altajisztika, arab, 
hebraisztika, indológia, 
iranisztika, tibeti, mongol, 
japán*, kínai, koreai, török, 
újgörög nyelv és irodalom* 

 Debreceni Egyetem  
Eötvös Loránd Tudományegyetem  
Károli Gáspár Református Egyetem 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem  
Pécsi Tudományegyetem  
Szegedi Tudományegyetem 

 pedagógia és 
pszichológia 

andragógia 
(felnőttképzési 
szervező, 
munkavállalási 
tanácsadó 
művelődésszervező, 
személyügyi 
szervező, 
szakirányok) 

 f: művelődésszervező, 
személyügyi szervező, 
munkavállalási tanácsadó  
e: művelődésszervező, 
humán szervező 

 Berzsenyi Dániel Főiskola  
Debreceni Egyetem  
Dunaújvárosi Főiskola  
Eötvös József Főiskola  
Eötvös Loránd Tudományegyetem  
Eszterházy Károly Főiskola  
Kaposvári Egyetem  
Kodolányi János Főiskola  
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Képzési terület Képzési ág Alapszakok 
Képesítési követelmények  

szerinti szakok  
f: főiskolai, e: egyetemi 

Képesítési követelmények szerinti szakokon 
szakindítási engedélyt kapott felsőoktatási 

intézmények 
Nyíregyházi Főiskola  
Nyugat-Magyarországi Egyetem  
Pécsi Tudományegyetem  
Szegedi Tudományegyetem  
Szent István Egyetem  
Tessedik Sámuel Főiskola  
Vitéz János R. Katolikus Tanítóképző 
Főiskola  
Zsigmond Király Főiskola 

  pedagógia  f: pedagógia (nevelőtanár) 
e: pedagógia* 

 Debreceni Egyetem  
Eötvös Loránd Tudományegyetem  
Eszterházy Károly Főiskola  
Pécsi Tudományegyetem  
Szegedi Tudományegyetem 

  pszichológia  f: pszichológia  
e: pszichológia* 

 Debreceni Egyetem  
Eötvös Loránd Tudományegyetem  
Károli Gáspár Református Egyetem 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem  
Szegedi Tudományegyetem  
Pécsi Tudományegyetem 

 szabad bölcsészet szabad bölcsészet 
(pl. filozófia, 
esztétika, etika, 
vallástudomány, 
filmelmélet és 
filmtörténet, 
kommunikáció és 
médiatudomány, 
művészettörténet 
szakirányok) 

 e: esztétika; etika, ember- és 
társadalomismeret*, 
filozófia*, filmelmélet és 
filmtörténet*, 
művészettörténet*, 
vallástudomány* 

 Apor Vilmos Katolikus Főiskola  
Berzsenyi Dániel Főiskola  
Debreceni Egyetem  
Eötvös Loránd Tudományegyetem  
Eszterházy Károly Főiskola  
Károli Gáspár Református Egyetem 
Miskolci Egyetem  
Pázmány Péter Katolikus Egyetem  
Pécsi Tudományegyetem  
Szegedi Tudományegyetem  
Veszprémi Egyetem 

társadalom-  
tudományi 

politikatudomány nemzetközi 
tanulmányok 

 f: nemzetközi kapcsolatok 
e: nemzetközi tanulmányok 

 Általános Vállalkozási Főiskola  
Berzsenyi Dániel Főiskola  
Budapesti Corvinus Egyetem  
Eötvös Loránd Tudományegyetem  
Kodolányi János Főiskola  
Nyíregyházi Főiskola  
Széchenyi István Egyetem  
Veszprémi Egyetem  
Zsigmond Király Főiskola 

  politológia  e: politológia*, politológus-
közgazdász 

 Budapesti Corvinus Egyetem  
Debreceni Egyetem  
Eötvös Loránd Tudományegyetem  
Miskolci Egyetem  
Pécsi Tudományegyetem 

 társadalomismeret informatikus 
könyvtáros 

 f: informatikus könyvtáros 
e: informatikus könyvtáros 

 Berzsenyi Dániel Főiskola  
Debreceni Egyetem  
Eötvös József Főiskola  
Eötvös Loránd Tudományegyetem  
Eszterházy Károly Főiskola  
Kaposvári Egyetem  
Kölcsey Ferenc Református 
Tanítóképző Főiskola  
Nyíregyházi Főiskola  
Pécsi Tudományegyetem  
Szegedi Tudományegyetem  
Szent István Egyetem 
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Képzési terület Képzési ág Alapszakok 
Képesítési követelmények  

szerinti szakok  
f: főiskolai, e: egyetemi 

Képesítési követelmények szerinti szakokon 
szakindítási engedélyt kapott felsőoktatási 

intézmények 
  kommunikáció és 

médiatudomány 
 f: kommunikáció, 
fotóriporter és képszerkesztő 
e: kommunikáció 

 Berzsenyi Dániel Főiskola  
Budapesti Kommunikációs Főiskola 
Budapesti Corvinus Egyetem  
Debreceni Egyetem  
Dunaújvárosi Főiskola  
Eötvös Loránd Tudományegyetem  
Eszterházy Károly Főiskola  
Kaposvári Egyetem  
Károli Gáspár Református Egyetem 
Kodolányi János Főiskola  
Kölcsey Ferenc Református 
Tanítóképző Főiskola  
Nyíregyházi Főiskola  
Pázmány Péter Katolikus Egyetem  
Pécsi Tudományegyetem  
Szegedi Tudományegyetem  
Vitéz János R. Katolikus Tanítóképző 
Főiskola  
Zsigmond Király Főiskola 

  kulturális 
antropológia 

 e: kulturális antropológia*  Eötvös Loránd Tudományegyetem  
Miskolci Egyetem 

  szociológia  e: szociológia*, 
településtudomány és 
humánökológia, 
szociológus-közgazdász 

 Budapesti Közgazdaságtudományi és 
Államigazgatási Egyetem  
Debreceni Egyetem  
Eötvös Loránd Tudományegyetem  
Miskolci Egyetem  
Pázmány Péter Katolikus Egyetem  
Pécsi Tudományegyetem  
Szegedi Tudományegyetem 

  társadalmi 
tanulmányok 

    

 szociális szociális munka  f: általános szociális munkás 
e: szociális munkás, 
szociálpolitikai, 
szociálpolitikus-közgazdász 

 Budapesti Corvinus Egyetem  
Debreceni Egyetem  
Eötvös Loránd Tudományegyetem  
Károli Gáspár Református Egyetem 
Kodolányi János Főiskola  
Pécsi Tudományegyetem  
Széchenyi István Egyetem  
Szegedi Tudományegyetem  
Tessedik Sámuel Főiskola  
Veszprémi Érseki Hittudományi 
Főiskola  
Wesley János Lelkészképző Főiskola 

  szociálpedagógia  f: szociálpedagógus  Apor Vilmos Katolikus Főiskola  
Debreceni Egyetem  
Eszterházy Károly Főiskola  
Nyíregyházi Főiskola  
Nyugat-Magyarországi Egyetem  
Szent István Egyetem  
Vitéz János Római Katolikus 
Tanítóképző Főiskola 

informatika* informatikai gazdaság-  
informatikus 

 e: gazdasági informatikai 
(rendszer-informatikai), 
folyamatszabályozó 
mérnöki, közgazdasági 
programozó matematikus 

 Budapesti Corvinus Egyetem  
Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem  
Kaposvári Egyetem  
Miskolci Egyetem  
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Képzési terület Képzési ág Alapszakok 
Képesítési követelmények  

szerinti szakok  
f: főiskolai, e: egyetemi 

Képesítési követelmények szerinti szakokon 
szakindítási engedélyt kapott felsőoktatási 

intézmények 
Nyugat-Magyarországi Egyetem  
Széchenyi István Egyetem  
Szegedi Tudományegyetem 

  mérnök 
informatikus 

 f: műszaki informatikai*  
e: műszaki informatikai* 

 Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem  
Budapesti Műszaki Főiskola  
Debreceni Egyetem  
Dunaújvárosi Főiskola  
Gábor Dénes Főiskola  
Kecskeméti Főiskola  
Miskolci Egyetem  
Pázmány Péter Katolikus Egyetem  
Pécsi Tudományegyetem  
Széchenyi István Egyetem  
Szegedi Tudományegyetem  
Veszprémi Egyetem  
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem 

  programtervező 
informatikus 

 f: programozó matematikus, 
számítástechnika-tanári*  
e: programtervező 
matematikus, 
informatikatanári* 

 Berzsenyi Dániel Főiskola  
Debreceni Egyetem  
Eötvös Loránd Tudományegyetem  
Eszterházy Károly Főiskola  
Miskolci Egyetem  
Nyíregyházi Főiskola  
Pécsi Tudományegyetem  
Szegedi Tudományegyetem  
Veszprémi Egyetem 

jogi és 
igazgatási 

jogtudomány jogász  e: jogász  Debreceni Egyetem  
Eötvös Loránd Tudományegyetem  
Károli Gáspár Református Egyetem 
Miskolci Egyetem  
Pázmány Péter Katolikus Egyetem  
Pécsi Tudományegyetem  
Széchenyi István Egyetem  
Szegedi Tudományegyetem 

 igazgatási bűnügyi igazgatási 
 (bűnügyi nyomozó, 
gazdaságvédelmi 
nyomozó, pénzügyi 
nyomozó 
szakirányokkal)  
 

 f: bűnügyi, 
pénzügynyomozói, 
gazdaságvédelmi 

 Rendőrtiszti Főiskola  
 

  igazgatásszervező  f: igazgatásszervező  
e: közigazgatási 

 Budapesti Corvinus Egyetem 

  igazságügyi 
igazgatási 

 f: igazságügyi ügyintéző  Miskolci Egyetem  
Pécsi Tudományegyetem 

  munkaügyi és 
társadalom-  
biztosítási 
igazgatási 

 f: munkaügyi kapcsolatok, 
társadalombiztosítási 

 Eötvös Loránd Tudományegyetem  
Szegedi Tudományegyetem 

  nemzetközi 
igazgatási 
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Képzési terület Képzési ág Alapszakok 
Képesítési követelmények  

szerinti szakok  
f: főiskolai, e: egyetemi 

Képesítési követelmények szerinti szakokon 
szakindítási engedélyt kapott felsőoktatási 

intézmények 
  rendészeti 

igazgatási 
(biztonsági, 
büntetés-
végrehajtási, 
határrendészeti, 
igazgatásrendészeti, 
katasztrófavédelmi, 
közlekedésrendé-
szeti, közrendvé-
delmi, vám- és 
jövedéki igazgatási 
szakirányokkal) 

 f: büntetés-végrehajtási, 
közlekedésrendészeti, 
közrendvédelmi, 
határrendészeti, 
igazgatásrendészeti, 
katasztrófavédelmi, 
vámigazgatási, 
nemzetbiztonsági 

 Rendőrtiszti Főiskola 

nemzet-  
védelmi és 
katonai 

védelmi biztonság- és 
védelempolitikai  

 e: biztonság- és 
védelempolitikai 

 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem 

  büntetés-  
végrehajtási nevelő 

    

  határrendészeti és  
-védelmi vezetői 

 f: határrendészeti és  
-védelmi vezetői  
e: határrendészeti és  
-védelmi vezetői 

  

  nemzetbiztonsági     
  védelmi igazgatási  e: védelmi igazgatási   
 katonai katonai 

gazdálkodási 
   Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 

Egyetem 
  katonai vezetői  f: katonai vezetői  

e: katonai logisztikai, 
katonai vezetői 

  

gazdaság-  
tudomá- 
nyok 

közgazdasági alkalmazott 
közgazdaságtan 

 f: általános közgazdasági  
e: gazdaságmatematikai 
elemző, közgazdasági, 
közgazdasági szakos 
közgazdász tanári* 

 Budapesti Corvinus Egyetem  
Debreceni Egyetem 

  gazdaságelemzés     
  közszolgálati  f: európai közszolgálati és 

üzleti szervező, 
közszolgáltatási közgazdász, 
nonprofit gazdálkodási 

 Általános Vállalkozási Főiskola  
Budapesti Kommunikációs Főiskola 
Károly Róbert Főiskola  
Nemzetközi Üzleti Főiskola 

 üzleti gazdálkodási és 
menedzsment 

 f: gazdálkodási, 
gazdaságismeret tanári*, 
háztartásökonómia-  
életvitel szakos tanári*, 
vállalkozásszervező, 
informatikus közgazdász 
(gazdasági informatika), 
üzleti kommunikáció  
e: gazdálkodási, 
gazdálkodási szakos 
közgazdász tanári* 
  

 Általános Vállalkozási Főiskola  
Berzsenyi Dániel Főiskola  
Budapesti Gazdasági Főiskola  
Budapesti Kommunikációs Főiskola 
Budapesti Corvinus Egyetem  
Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem  
Budapesti Műszaki Főiskola  
Debreceni Egyetem  
Dunaújvárosi Főiskola  
Eötvös József Főiskola  
Eszterházy Károly Főiskola  
Gábor Dénes Főiskola  
Harsányi János Főiskola  
Heller Farkas Gazdasági és 
Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája 
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Képzési terület Képzési ág Alapszakok 
Képesítési követelmények  

szerinti szakok  
f: főiskolai, e: egyetemi 

Képesítési követelmények szerinti szakokon 
szakindítási engedélyt kapott felsőoktatási 

intézmények 
Kaposvári Egyetem 
 Károly Róbert Főiskola  
Kodolányi János Főiskola  
Miskolci Egyetem  
Modern Üzleti Tudományok 
Főiskolája Nemzetközi Üzleti 
Főiskola  
Nyíregyházi Főiskola  
Nyugat-Magyarországi Egyetem  
Pécsi Tudományegyetem  
Széchenyi István Egyetem  
Szegedi Tudományegyetem  
Szent István Egyetem  
Tessedik Sámuel Főiskola  
Tomori Pál Főiskola  
Veszprém Egyetem  
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem 

  kereskedelem és 
marketing 

 f: kereskedelmi, 
kereskedelmi közgazdász 
tanár*, nemzetközi 
marketing és teljes körű 
minőségirányítás (TQM) 

 Budapesti Gazdasági Főiskola  
Modern Üzleti Tudományok 
Főiskolája Szolnoki Főiskola 

  emberi erőforrások  f: humán erőforrás 
menedzser 

 Budapesti Gazdasági Főiskola  
Károly Róbert Főiskola  
Szent István Egyetem  
Veszprémi Egyetem  
Zsigmond Király Főiskola 

  nemzetközi 
gazdálkodás 

 f: gazdaságdiplomácia és 
nemzetközi menedzsment, 
külgazdasági, nemzetközi 
kommunikáció  
e: nemzetközi kapcsolatok 

 Berzsenyi Dániel Főiskola  
Budapesti Gazdasági Főiskola  
Budapesti Kommunikációs Főiskola 
Budapesti Corvinus Egyetem  
Széchenyi István Egyetem  
Szolnoki Főiskola  
Tomori Pál Főiskola 

  pénzügy és 
számvitel 

 f: pénzügyi, számviteli  
e: pénzügyi 

 Budapesti Gazdasági Főiskola  
Budapesti Corvinus Egyetem  
Károly Róbert Főiskola  
Nemzetközi Üzleti Főiskola  
Tessedik Sámuel Főiskola  
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem 

  turizmus-  
vendéglátás 

 f: idegenforgalmi és 
szálloda, vendéglátó és 
szálloda, idegenforgalmi-
szállodai közgazdász tanári*, 
vendéglátó-szállodai 
közgazdász tanári* 

 Budapesti Gazdasági Főiskola  
Harsányi János Főiskola  
Heller Farkas Gazdasági és 
Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája 
Károly Róbert Főiskola  
Kodolányi János Főiskola  
Nyugat-Magyarországi Egyetem  
Szolnoki Főiskola  
Veszprémi Egyetem 

  üzleti szakoktató  f: gazdasági szakoktató  Budapesti Gazdasági Főiskola 
műszaki* anyag-, fa- és 

könnyűipari 
mérnöki 

anyagmérnöki  f: anyagmérnöki, 
kohómérnöki  
e: anyagmérnöki, 
kohómérnöki 

 Dunaújvárosi Főiskola  
Miskolci Egyetem  
Veszprémi Egyetem 
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Képzési terület Képzési ág Alapszakok 
Képesítési követelmények  

szerinti szakok  
f: főiskolai, e: egyetemi 

Képesítési követelmények szerinti szakokon 
szakindítási engedélyt kapott felsőoktatási 

intézmények 
  faipari mérnöki  f: faipari mérnöki  

e: faipari mérnöki, papíripari 
mérnöki 

 Nyugat-Magyarországi Egyetem 

  könnyűipari 
mérnöki 

 f: könnyűipari  
e: könnyűipari mérnök 

 Budapesti Műszaki Főiskola  
Nyugat-Magyarországi Egyetem 

 bio-, környezet- és 
vegyészmérnöki 

biomérnöki  f: biomérnöki  
e: biomérnöki 

 Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 

  környezetmérnöki  f: környezetmérnöki  
e: környezetmérnöki 

 Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem  
Budapesti Műszaki Főiskola  
Debreceni Egyetem  
Eötvös József Főiskola  
Miskolci Egyetem  
Nyugat-Magyarországi Egyetem  
Pécsi Tudományegyetem  
Széchenyi István Egyetem  
Szent István Egyetem  
Veszprémi Egyetem 

  vegyészmérnöki  f: vegyészmérnöki  
e: vegyészmérnöki 

 Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem  
Debreceni Egyetem  
Veszprémi Egyetem  
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem 

 építőmérnöki és 
műszaki 
földtudományi 

építőmérnöki  f: építőmérnöki, 
településmérnöki, 
tűzvédelmi  
e: építőmérnöki, földmérő és 
térinformatikai, 
településmérnöki 

 Budapesti Corvinus Egyetem  
Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem  
Debreceni Egyetem  
Eötvös József Főiskola  
Pécsi Tudományegyetem  
Széchenyi István Egyetem  
Szent István Egyetem  
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem 

  műszaki 
földtudományi 

 e: bánya- és geotechnikai, 
előkészítéstechnikai, 
műszaki földtudományi, 
olaj- és gázmérnöki 

 Miskolci Egyetem 

 építészmérnök, 
ipari termék- és 
formatervező 
mérnöki 

építész  e: építészmérnöki  Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 

  építészmérnöki  f: építészmérnöki  
e: építészmérnöki 

 Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem  
Debreceni Egyetem  
Pécsi Tudományegyetem  
Széchenyi István Egyetem  
Szent István Egyetem 

  ipari termék- és 
formatervező 
mérnöki 

 e: ipari termék- és 
formatervezői 

 Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 

 gépész-, 
közlekedés-, 
mechatronikai 
mérnöki 

gépészmérnöki  f: gépészmérnöki  
e: gépészmérnöki 

 Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Budapesti Műszaki Főiskola  
Debreceni Egyetem  
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Képzési terület Képzési ág Alapszakok 
Képesítési követelmények  

szerinti szakok  
f: főiskolai, e: egyetemi 

Képesítési követelmények szerinti szakokon 
szakindítási engedélyt kapott felsőoktatási 

intézmények 
Dunaújvárosi Főiskola  
Kecskeméti Főiskola  
Miskolci Egyetem  
Nyíregyházi Főiskola  
Pécsi Tudományegyetem  
Széchenyi István Egyetem  
Szent István Egyetem  
Veszprémi Egyetem  
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem 

  közlekedésmérnöki  f: közlekedésmérnöki, 
repülőmérnöki  
e: közlekedésmérnöki 

 Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem  
Nyíregyházi Főiskola  
Széchenyi István Egyetem  
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem 

  mechatronikai 
mérnöki 

 f: mechatronikai mérnök  
e: mechatronikai mérnök 

 Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem  
Széchenyi István Egyetem 

 had- és 
biztonságtechnikai 
mérnöki 

had- és 
biztonságtechnikai 
mérnöki 

 f: biztonságtechnikai  
e: hadtechnikai menedzser 

 Budapesti Műszaki Főiskola  
Szent István Egyetem  
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem 

 villamos- és 
energetikai 
mérnöki 

energetikai mérnöki    Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem  
Miskolci Egyetem 

  villamosmérnöki  f: villamosmérnöki, 
kommunikációtechnikai 
mérnöki  
e: villamosmérnöki 

 Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem  
Budapesti Műszaki Főiskola  
Debreceni Egyetem  
Miskolci Egyetem  
Pécsi Tudományegyetem  
Széchenyi István Egyetem  
Szent István Egyetem  
Veszprémi Egyetem  
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem 

 műszaki 
menedzser, 
műszaki 
szakoktató 

műszaki menedzser 
 

 f: műszaki menedzser  
e: műszaki menedzser 

 Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem  
Budapesti Műszaki Főiskola  
Debreceni Egyetem  
Dunaújvárosi Főiskola  
Gábor Dénes Főiskola  
Kecskeméti Főiskola  
Miskolci Egyetem  
Széchenyi István Egyetem  
Szent István Egyetem  
Tessedik Sámuel Főiskola  
Veszprémi Egyetem 

  műszaki szakoktató  f: műszaki szakoktató, 
mérnöktanári 
 e: mérnöktanári 

 Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem  
Budapesti Műszaki Főiskola  
Debreceni Egyetem 
Dunaújvárosi Főiskola  
Kecskeméti Főiskola  
Miskolci Egyetem  
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Képzési terület Képzési ág Alapszakok 
Képesítési követelmények  

szerinti szakok  
f: főiskolai, e: egyetemi 

Képesítési követelmények szerinti szakokon 
szakindítási engedélyt kapott felsőoktatási 

intézmények 
Nyugat-Magyarországi Egyetem  
Pécsi Tudományegyetem 
Széchenyi István Egyetem 
Szent István Egyetem 
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem 

orvos- és 
egészség-  
tudományi 

orvostudományi orvos  e: általános orvostudományi  Debreceni Egyetem  
Pécsi Tudományegyetem  
Semmelweis Egyetem  
Szegedi Tudományegyetem 

  fogorvos  e: fogorvos-tudományi  Debreceni Egyetem  
Pécsi Tudományegyetem  
Semmelweis Egyetem  
Szegedi Tudományegyetem 

  gyógyszerész  e: gyógyszerésztudományi  Debreceni Egyetem  
Pécsi Tudományegyetem  
Semmelweis Egyetem  
Szegedi Tudományegyetem 

 egészségtudo-
mányi 

ápolás és 
betegellátás (ápoló, 
dietetikus, 
gyógytornász, 
mentőtiszt, 
szülésznő 
szakirányok) 

 f: ápoló, dietetikus, 
gyógytornász, mentőtiszt  
e: ápoló 

 Debreceni Egyetem  
Pécsi Tudományegyetem  
Semmelweis Egyetem  
Széchenyi István Egyetem  
Szegedi Tudományegyetem  
Tessedik Sámuel Főiskola 

  egészségügyi 
gondozás és 
prevenció 
(népegészségügyi 
ellenőr, védőnő 
szakirányok) 

 f: közegészségügyi-
járványügyi felügyelő, 
védőnő  
e: védőnő, népegészségügyi 
felügyelő, egészségügyi-
tanár* 

 Debreceni Egyetem  
Miskolci Egyetem  
Pécsi Tudományegyetem  
Semmelweis Egyetem  
Szegedi Tudományegyetem 

  egészségügyi 
szervező 
(egészségbiztosítás, 
egészségügyi 
ügyvitelszervező, 
egészségturizmus-
szervező 
szakirányok) 

 f: egészségbiztosítási, 
egészségügyi 
ügyvitelszervező 
egészségbiztosítás  
e: informatikus egészségügyi 
menedzser (egészségügyi 
informatikus) 

 Debreceni Egyetem  
Pécsi Tudományegyetem  
Semmelweis Egyetem 

  orvosi laboratóriumi 
és képalkotó 
diagnosztikai 
analitikus 
(orvosdiagnosztikai 
laboratóriumi 
analitikus, 
képalkotó 
diagnosztika, orvosi 
kutatólaboratóriumi 
analitikus, 
optometria 
szakirányok) 
 
 
 
 

 f: orvosdiagnosztika 
laboratóriumi analitikus, 
diagnosztikai képalkotó, 
optometrista 

 Debreceni Egyetem  
Miskolci Egyetem  
Pécsi Tudományegyetem  
Semmelweis Egyetem 
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Képzési terület Képzési ág Alapszakok 
Képesítési követelmények  

szerinti szakok  
f: főiskolai, e: egyetemi 

Képesítési követelmények szerinti szakokon 
szakindítási engedélyt kapott felsőoktatási 

intézmények 
pedagógus-  
képzés 

óvodapedagógus, 
tanító 

óvodapedagógus 
(nemzetiségi 
szakirányokkal) 

 f: óvodapedagógus, 
nemzetiségi (cigány-roma) 
óvodapedagógus, 
nemzetiségi 
óvodapedagógus-horvát, 
nemzetiségi 
óvodapedagógus-német, 
nemzetiségi 
óvodapedagógus-román, 
nemzetiségi 
óvodapedagógus-szerb, 
nemzetiségi 
óvodapedagógus-szlovák, 
nemzetiségi 
óvodapedagógus-szlovén 

 Apor Vilmos Katolikus Főiskola  
Debreceni Egyetem  
Eötvös József Főiskola  
Eötvös Loránd Tudományegyetem  
Kaposvári Egyetem  
Kecskeméti Főiskola  
Miskolci Egyetem  
Nyugat-Magyarországi Egyetem  
Pécsi Tudományegyetem  
Tessedik Sámuel Főiskola  
Vitéz János Római Katolikus 
Tanítóképző Főiskola 

 óvodapedagógus, 
tanító 

tanító (nemzetiségi 
szakirányokkal) 

 f: tanító, nemzetiségi 
(cigány-roma) tanító, 
nemzetiségi (horvát) tanító, 
nemzetiségi (német) tanító, 
nemzetiségi (román) tanító, 
nemzetiségi (szlovák) tanító, 
nemzetiségi (szlovén) tanító 

 Apor Vilmos Katolikus Főiskola  
Berzsenyi Dániel Főiskola  
Eötvös József Főiskola  
Eötvös Loránd Tudományegyetem  
Kaposvári Egyetem  
Károli Gáspár Református Egyetem 
Kecskeméti Főiskola  
Kölcsey Ferenc Református 
Tanítóképző Főiskola  
Miskolci Egyetem  
Nyíregyházi Főiskola  
Nyugat-Magyarországi Egyetem  
Pécsi Tudományegyetem  
Szegedi Tudományegyetem  
Szent István Egyetem  
Tessedik Sámuel Főiskola  
Vitéz János R. Katolikus Tanítóképző 
Főiskola 

  konduktor 
(óvodapedagógus, 
tanító 
szakirányokkal) 

 f: konduktor-
óvodapedagógus, konduktor 
tanító 

 Mozgássérültek Pető András 
Nevelőképző és Nevelőintézete 

 gyógypedagógia gyógypedagógia 
(értelmileg 
akadályozottak 
pedagógiája, 
tanulásban 
akadályozottak 
pedagógiája, 
hallássérültek 
pedagógiája, 
logopédia, 
látássérültek, 
szomatopedagógia, 
pszichopedagógia 
szakirányokkal) 
 
 
 
 
 

 f: hallássérültek 
pedagógiája, látássérültek 
pedagógiája, logopédia, 
pszichopedagógia, értelmileg 
akadályozottak pedagógiája, 
szomatopedagógia, 
tanulásban akadályozottak 
pedagógiája  
e: gyógypedagógia 

 Eötvös Loránd Tudományegyetem  
Kaposvári Egyetem  
Nyugat-Magyarországi Egyetem  
Szegedi Tudományegyetem 
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Képzési terület Képzési ág Alapszakok 
Képesítési követelmények  

szerinti szakok  
f: főiskolai, e: egyetemi 

Képesítési követelmények szerinti szakokon 
szakindítási engedélyt kapott felsőoktatási 

intézmények 
sport-  
tudomány 

sport testnevelő-edző  f: testnevelő tanár, szakedző 
e: testnevelő tanár, 
gyógytestnevelő tanár 

 Berzsenyi Dániel Főiskola  
Eötvös Loránd Tudományegyetem  
Eszterházy Károly Főiskola  
Nyíregyházi Főiskola  
Pécsi Tudományegyetem  
Semmelweis Egyetem  
Szegedi Tudományegyetem 
 
 

 testkultúra sportszervező  f: sportmenedzser  Berzsenyi Dániel Főiskola  
Eötvös Loránd Tudományegyetem  
Eszterházy Károly Főiskola  
Nyíregyházi Főiskola  
Pécsi Tudományegyetem  
Semmelweis Egyetem  
Szegedi Tudományegyetem 

  rekreáció-szervezés 
és egészség-
fejlesztés 

 f: rekreáció, 
egészségtantanár  
e: egészségtantanár 

 Berzsenyi Dániel Főiskola  
Eötvös Loránd Tudományegyetem  
Eszterházy Károly Főiskola  
Nyíregyházi Főiskola  
Pécsi Tudományegyetem  
Semmelweis Egyetem  
Szegedi Tudományegyetem 

  humánkineziológia  e: humánkineziológia  Semmelweis Egyetem 
természet-  
tudomány 

élő természet-
tudomány 

biológia  f: biológiatanári, biológus 
laboratóriumi operátor  
e: alkalmazott 
növénybiológus, alkalmazott 
zoológus, biofizikus, 
biológus, molekuláris 
biológus, biológiatanári 

 Berzsenyi Dániel Főiskola  
Debreceni Egyetem  
Eötvös Loránd Tudományegyetem  
Eszterházy Károly Főiskola  
Nyíregyházi Főiskola  
Pécsi Tudományegyetem  
Szegedi Tudományegyetem  
Szent István Egyetem 

 élettelen termé-
szettudomány 

fizika  f: fizikatanári*  
e: fizikus, alkalmazott 
fizikus, fizikus-mérnök, 
informatikus fizika (fizikus 
informatikus), mérnök-
fizikus, csillagász, 
fizikatanári* 

 Berzsenyi Dániel Főiskola  
Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem  
Debreceni Egyetem  
Eötvös Loránd Tudományegyetem  
Eszterházy Károly Főiskola  
Miskolci Egyetem  
Nyíregyházi Főiskola  
Pécsi Tudományegyetem  
Szegedi Tudományegyetem 

  kémia  f: vegyész-fizikus 
laboratóriumi operátor, 
kémiatanári*  
e: informatikus vegyész 
(kémiai informatikus), 
klinikai kémikus, vegyész, 
kémiatanári* 

 Berzsenyi Dániel Főiskola  
Debreceni Egyetem  
Eötvös Loránd Tudományegyetem  
Eszterházy Károly Főiskola  
Nyíregyházi Főiskola  
Pécsi Tudományegyetem  
Szegedi Tudományegyetem  
Veszprémi Egyetem 

 föld- és 
földrajztudományi

földrajz  f: földrajztanári*  
e: földrajztanári*, geográfus 

 Berzsenyi Dániel Főiskola  
Debreceni Egyetem  
Eötvös Loránd Tudományegyetem  
Eszterházy Károly Főiskola  
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Képzési terület Képzési ág Alapszakok 
Képesítési követelmények  

szerinti szakok  
f: főiskolai, e: egyetemi 

Képesítési követelmények szerinti szakokon 
szakindítási engedélyt kapott felsőoktatási 

intézmények 
Miskolci Egyetem  
Nyíregyházi Főiskola  
Pécsi Tudományegyetem  
Szegedi Tudományegyetem 

  földtudományi  e: geofizikus, geológus, 
meteorológus, térképész 

 Debreceni Egyetem  
Eötvös Loránd Tudományegyetem  
Miskolci Egyetem  
Pécsi Tudományegyetem  
Szegedi Tudományegyetem 
 
 

 környezettudo-
mány (pl. technika 
szakirány) 

környezettan (pl. 
technika szakirány) 

 f: környezetvédelem-
tanári*, technikatanári*  
e: környezettudományi, 
környezettan-tanári*, 
technikatanári* 

 Berzsenyi Dániel Főiskola  
Debreceni Egyetem  
Eötvös Loránd Tudományegyetem  
Eszterházy Károly Főiskola  
Nyíregyházi Főiskola  
Nyugat-Magyarországi Egyetem  
Pécsi Tudományegyetem  
Szegedi Tudományegyetem  
Veszprémi Egyetem 

 matematikatu-
domány 

matematika  f: matematikatanári*  
e: matematikatanári*, 
alkalmazott matematikus, 
matematikus, 
ábrázológeometria-tanári* 

 Berzsenyi Dániel Főiskola  
Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem  
Debreceni Egyetem  
Eötvös Loránd Tudományegyetem  
Eszterházy Károly Főiskola  
Nyíregyházi Főiskola  
Pécsi Tudományegyetem  
Szegedi Tudományegyetem 

 természetismeret természetismeret     
építőművészet építőművészet e: építész  Magyar Iparművészeti Egyetem 

Nyugat-Magyarországi Egyetem  
Pécsi Tudományegyetem  

kerámiatervezés  
 üvegtervezés 

e: szilikátipari tervező Magyar Iparművészeti Egyetem 

 fémművesség 
formatervezés 

e: formatervező Magyar Iparművészeti Egyetem 
Nyugat-Magyarországi Egyetem  

 textiltervezés 
(szövő, kötő, 
nyomó, ruha, 
öltözékkiegészítő 
szakirányokkal) 

e. textiltervező Magyar Iparművészeti Egyetem 

 tervező grafika 
 fotográfia 

e: vizuális kommunikáció Magyar Iparművészeti Egyetem 

 alkalmazott 
látványtervezés 

e: látványtervező 
f: látványtervező 

Magyar Képzőművészeti Egyetem 
Kaposvári Egyetem 

iparművészet 

 design- és 
művészetelmélet 

e: design menedzser, vizuális 
és környezetkultúra-tanári* 

Magyar Iparművészeti Egyetem 

festőművész e: festő Magyar Képzőművészeti Egyetem 
Pécsi Tudományegyetem 

szobrászművész e: szobrász Magyar Képzőművészeti Egyetem 
Pécsi Tudományegyetem 

művészet 
 

képzőművészet 

grafikusművész e: képgrafika, tervezőgrafika Magyar Képzőművészeti Egyetem 
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Képzési terület Képzési ág Alapszakok 
Képesítési követelmények  

szerinti szakok  
f: főiskolai, e: egyetemi 

Képesítési követelmények szerinti szakokon 
szakindítási engedélyt kapott felsőoktatási 

intézmények 
restaurátorművész 
(pl. hangszer 
restaurátor 
szakirány) 

e: restaurátor Magyar Képzőművészeti Egyetem 

intermédia-művész e: intermédia Magyar Képzőművészeti Egyetem 

 

képzőművészet 
elmélet 

e: vizuális nevelőtanár* 
 

Magyar Képzőművészeti Egyetem 
Pécsi Tudományegyetem 

színművész (báb- 
és zenés színész 
szakirányokkal) 

e: színész 
f: színész 

Színház- és Filmművészeti Egyetem 
Kaposvári Egyetem  

színházrendező 
(zenés 
színházrendező 
szakiránnyal) 

e: színházrendező Színház- és Filmművészeti Egyetem 
 

színházi 
koreográfus  

e: koreográfus Színház- és Filmművészeti Egyetem 

színházművészet 

színházi dramaturg e: színháztudományi Színház- és Filmművészeti Egyetem 
mozgókép 
(adásrendező, vágó, 
hangmester 
szakirányokkal) 

e: film- és televízió rendező 
f: adásrendező, vágó, 
hangmester 

Színház- és Filmművészeti Egyetem 

kameraman e: film- és televízió operatőr 
f: kameraman  

Színház- és Filmművészeti Egyetem 

gyártásszervező e: film- és televízió producer
f: gyártásszervező  

Színház- és Filmművészeti Egyetem 

televíziós 
műsorvezető, 
műsorrendező 

e: televíziós műsorvezető, 
rendező 

Színház- és Filmművészeti Egyetem 

 

 film- és 
 videó művészet 

animációs tervezés e: vizuális kommunikáció Magyar Iparművészeti Egyetem 
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Képzési terület Képzési ág Alapszakok 
Képesítési követelmények  

szerinti szakok  
f: főiskolai, e: egyetemi 

Képesítési követelmények szerinti szakokon 
szakindítási engedélyt kapott felsőoktatási 

intézmények 
 zeneművészet előadóművészet 

(klasszikus 
hangszer, 
jazzhangszer, 
klasszikus ének, 
jazzének, zenekar- 
és kórusvezetés, 
egyházzene, 
népzene 
szakirányokkal) 

e: hangszerművész, tanár;* 
(oboa, klarinét, fagott, kürt, 
trombita, harsona, tuba, 
ütőhangszer, mélyhegedű, 
gordonka, gordon, zongora, 
orgona, csembalo, hárfa, 
gitár), karmesterképző; 
zenetudományi; 
énekművész, -tanár;* 
operaénekes, 
magánénektanár;* 
zongorakísérő-korrepetítor, 
egyházzene, tanár;*  
 
fuvolaművész, tanár* 
 
 
 
hegedűművész, tanár* 
 
 
énekművész, tanár* 
 
 
f: hangszertanár; 
kameraművész;* (cimbalom, 
harmonika) 
 
hangszertanár; 
kameraművész; * (fuvola, 
oboa, klarinét, fagott, kűrt, 
trombita, harsona, tuba, 
ütőhangszer, hegedű, 
mélyhegedű, gordonka, 
gordon, zongora, orgona, 
hársfa, gitár) 
 
zongorakísérő-korrepetítor 
 
egyházzene, tanár* 
 
régizenetanár; 
kamaraművész;* (csembaló, 
barokkhegedű, 
barokkgordonka, viola da 
gamba, blockflőte,  
 
magánénektanár; ének-
kamaraművész,*  
 
 
 
 

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Debreceni Egyetem 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Pécsi Tudományegyetem 
 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Pécsi Tudományegyetem 
 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Pécsi Tudományegyetem 
 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
 
 
 
Debreceni Egyetem 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Miskolci Egyetem 
Pécsi Tudományegyetem  
Széchenyi István Egyetem  
Szegedi Tudományegyetem  
 
 
 
nincs képzőhely 
 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
 
Szegedi Tudományegyetem  
 
 
 
 
 
Debreceni Egyetem 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Miskolci Egyetem 
Pécsi Tudományegyetem  
Széchenyi István Egyetem  
Szegedi Tudományegyetem 
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Képzési terület Képzési ág Alapszakok 
Képesítési követelmények  

szerinti szakok  
f: főiskolai, e: egyetemi 

Képesítési követelmények szerinti szakokon 
szakindítási engedélyt kapott felsőoktatási 

intézmények 
 jazzhangszer előadóművész, 

tanár* (jazz-zongora, 
jazzbőgő, jazzgitár, 
jazzbasszusgitár, 
jazztrombitsa, jazzharsona, 
jazzszakxofon, jazzdob), 
jazzének előadóművész, 
tanár* 

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
 

 

alkotóművészet és 
muzikológia 
(zeneszerzés, jazz-
zeneszerzés, 
muzikológia, 
zeneelmélet, 
zeneismeret 
szakirányokkal) 

e: zeneszerzés, tanár,* 
zenetudományi tanár;* 
zeneelmélet-tanár;* 
szolfézstanár;* rádiós és 
televíziós zenei rendező; 
zenei menedzser; 
 
f: jazz-zeneszerzés és 
hangszerelés;  
 
zeneelmélet-szolfézstanár, 
karvezető* 
 
 
 
 
 
szolfézstanár,* 
 
 
 
 
 
 
 
fúvószenekari karnagy 

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
 
 
 
 
 
 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
 
 
Debreceni Egyetem 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Miskolci Egyetem 
Pécsi Tudományegyetem  
Széchenyi István Egyetem  
Szegedi Tudományegyetem 
 
Debreceni Egyetem 
Eötvös Loránd Tudományegyetem  
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Miskolci Egyetem 
Pécsi Tudományegyetem  
Széchenyi István Egyetem  
Szegedi Tudományegyetem 
 
Debreceni Egyetem 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Miskolci Egyetem 
Pécsi Tudományegyetem  

táncművész 
(klasszikus balett, 
néptánc, 
moderntánc, 
kortárstánc, színházi 
tánc 
szakirányokkal) 

f: balettművész, néptánc-
színházi tánc, kortárstánc 
művész 

Magyar Táncművészeti Főiskola 
Budapesti Kortárstánc Főiskola 

 

táncművészet 

koreográfus f: koreográfus, kortárstánc 
koreográfus, táncművészeti 
szakíró 

Magyar Táncművészeti Főiskola 
Budapesti Kortárstánc Főiskola 
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Képzési terület Képzési ág Alapszakok 
Képesítési követelmények  

szerinti szakok  
f: főiskolai, e: egyetemi 

Képesítési követelmények szerinti szakokon 
szakindítási engedélyt kapott felsőoktatási 

intézmények 
 táncos és 

próbavezető 
(klasszikus balett, 
néptánc, 
moderntánc, 
társastánc, 
kortárstánc, 
divattánc, színházi 
tánc 
szakirányokkal) 

f: táncpedagógus,* 
kortárstánc pedagógus* 

Magyar Táncművészeti Főiskola 
Budapesti Kortárstánc Főiskola 

média design e: vizuális kommunikáció Magyar Iparművészeti Egyetem 

 

multimédia 
multimédia 
programszerkesztő 

e: multimédia 
programszerkesztő-rendező, 
mozgókép-tudományi 

Színház- és Filmművészeti Egyetem 

zenekultúra 
 

ének-zene (népzene, 
egyházzene 
szakirányokkal) 

e: ének-zenetanár, 
karvezetés;*  
 
 
f: ének-zenetanár, 
karvezetés;* ének-
zenetanár;* 
 
 
 
 
ének-zene, egyházzene* 
 
 
ének-zene, népzenetanár;*  

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Pécsi Tudományegyetem 
 
 
Berzsenyi Dániel Főiskola  
Eszterházy Károly Főiskola  
Eötvös József Főiskola 
Nyíregyházi Főiskola 
Szegedi Tudományegyetem 
 
 
Berzsenyi Dániel Főiskola  
Debreceni Egyetem 
 
Nyíregyházi Főiskola 

 kézműves   
 környezetkultúra 
 plasztikai ábrázolás
 képi ábrázolás 

vizuális kultúra  

 elektronikus 
ábrázolás 

f: rajztanári;* vizuális 
kommunikáció tanári;*  

Eszterházy Károly Főiskola 
Kaposvári Egyetem  
Nyíregyházi Főiskola 
Berzsenyi Dániel Főiskola  
Szegedi Tudományegyetem  

drámakultúra  drámainstruktor   

 

mozgóképkultúra mozgóképkultúra és 
médiaismeret 

  

 
* Az 1993. évi LXXX. törvény alapján képesítési követelményeket meghatározó jogszabályok szerinti tanári szakok. 
 



5. számú melléklet
a 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelethez

I.

Hatályukat vesztõ kormányrendeletek

1. 158/1994. (XI. 17.) Korm. rendelet a tanító, a kon-
duktor-tanító és az óvodapedagógus alapképzésben a ké-
pesítési követelményekrõl,

2. a) 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet a közgazdasági fel-
sõoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelmé-
nyeirõl,

b) valamint az azt módosító 69/1998. (IV. 8.) Korm.
rendelet, 107/1999. (VII. 6.) Korm. rendelet, 174/2000.
(X. 30.) Korm. rendelet, 119/2002. (V. 15.) Korm. rende-
let, 221/2002. (X. 24.) Korm. rendelet és 4/2003. (I. 8.)
Korm. rendelet,

3. 6/1996. (I. 18.) Korm. rendelet a szociális felsõokta-
tás alapképzési szakjainak képesítési követelményeirõl,

4. a) 36/1996. (III. 5.) Korm. rendelet az egészségügyi
felsõoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelmé-
nyeirõl,

b) valamint az azt módosító 73/2002. (IV. 12.) Korm.
rendelet, 3/2003. (I. 8.) Korm. rendelet és 166/2003.
(X. 21.) Korm. rendelet,

5. a) 157/1996. (X. 22.) Korm. rendelet a mûszaki fel-
sõoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelmé-
nyeirõl,

b) valamint az azt módosító 29/1998. (II. 18.) Korm.
rendelet, 38/1999. (II. 26.) Korm. rendelet, 83/1999.
(VI. 11.) Korm. rendelet, 123/1999. (VIII. 6.) Korm. ren-
delet, 146/2001. (VIII. 13.) Korm. rendelet, 240/2001.
(XII. 10.) Korm. rendelet, 3/2002. (I. 11.) Korm. rendelet
és 159/2002. (VII. 11.) Korm. rendelet,

6. 166/1996. (XI. 20.) Korm. rendelet a mezõgazdasági
szakigazgatási szervezõ mérnöki szak képesítési követel-
ményeirõl,

7. 167/1996. (XI. 20.) Korm. rendelet az orvosdiag-
nosztikai laboratóriumi analitikus szak képesítési követel-
ményeirõl,

8. 168/1996. (XI. 20.) Korm. rendelet a humán erõfor-
rás menedzser szak képesítési követelményeirõl,

9. 169/1996. (XI. 20.) Korm. rendelet az egészségbiz-
tosítási szak képesítési követelményeirõl,

10. 46/1997. (III. 12.) Korm. rendelet a nemzetközi
kapcsolatok alapképzési szak képesítési követelmé-
nyeirõl,

11. 160/1997. (IX. 26.) Korm. rendelet a fõiskolai és az
egyetemi szintû egészségtan-tanár szakok képesítési köve-
telményeirõl,

12. a) 166/1997. (X. 3.) Korm. rendelet a természettu-
dományos felsõoktatás alapképzési szakjainak képesítési
követelményeirõl,

b) valamint az azt módosító 152/1998. (IX. 18.) Korm.
rendelet, 8/1999. (I. 18.) Korm. rendelet, 160/1999.
(XI. 19.) Korm. rendelet, 55/2000. (IV. 13.) Korm. rende-
let, 193/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet és 24/2001. (II. 14.)
Korm. rendelet,

13. a) 146/1998. (IX. 9.) Korm. rendelet az agrár-felsõ-
oktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményei-
rõl,

b) valamint az azt módosító 159/1999. (XI. 19.) Korm.
rendelet, 20/2000. (II. 25.) Korm. rendelet, 167/2000.
(IX. 29.) Korm. rendelet, 187/2000. (XI. 8.) Korm. rende-
let, 94/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet és 169/2003.
(X. 21.) Korm. rendelet,

14. a) 28/1999. (II. 12.) Korm. rendelet a katonai felsõ-
oktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményei-
rõl,

b) valamint az azt módosító 87/2001. (V. 30.) Korm.
rendelet és 131/2005. (VII. 8.) Korm. rendelet,

15. a) 55/1999. (III. 31.) Korm. rendelet a rendvédelmi
felsõoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelmé-
nyeirõl,

b) valamint az azt módosító 7/2002. (I. 26.) Korm. ren-
delet és 170/2003. (X. 21.) Korm. rendelet,

16. 124/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet az egyetemi
szintû nemzetközi tanulmányok alapképzési szak képesí-
tési követelményeirõl,

17. 161/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet a fõiskolai szin-
tû fotóriporter és képszerkesztõi alapképzési szak képesí-
tési követelményeirõl,

18. a) 53/2000. (IV. 13.) Korm. rendelet az államigaz-
gatási és szociális igazgatási felsõoktatás alapképzési
szakjainak képesítési követelményeirõl,

b) valamint az azt módosító 2/2003. (I. 8.) Korm. ren-
delet,

19. 54/2000. (IV. 13.) Korm. rendelet a jogtudományi
felsõoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelmé-
nyeirõl,

20. 83/2000. (VI. 15.) Korm. rendelet a fõiskolai szintû
igazságügyi ügyintézõ alapképzési szak képesítési köve-
telményeirõl,

21. 84/2000. (VI. 15.) Korm. rendelet az egyetemi szin-
tû molekuláris biológus alapképzési szak képesítési köve-
telményeirõl,

22. a) 97/2000. (VI. 22.) Korm. rendelet a felsõoktatási
intézményekben a képesítési követelmények alapján folyó
alapképzési szakokon a nyelvvizsgák letételérõl,

b) valamint az azt módosító 60/2002. (III. 29.) Korm.
rendelet,
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23. 168/2000. (IX. 29.) Korm. rendelet a gyógypedagó-
giai felsõoktatás alapképzési szakjainak képesítési köve-
telményeirõl,

24. 263/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a fõiskolai
szintû üzleti kommunikáció alapképzési szak képesítési
követelményeirõl,

25. 36/2001. (III. 5.) Korm. rendelet a fõiskolai szintû
európai szintû közszolgálati és üzleti szervezõ alapképzési
szak képesítési követelményeirõl,

26. 37/2001. (III. 5.) Korm. rendelet az egyetemi szintû
gazdasági informatika alapképzési szak képesítési köve-
telményeirõl,

27. a) 129/2001. (VII. 13.) Korm. rendelet a felsõokta-
tásban a bölcsészettudományi és egyes társadalomtudomá-
nyi alapképzési szakok képesítési követelményeirõl,

b) valamint az azt módosító 122/2002. (V. 15.) Korm.
rendelet és 168/2003. (X. 21.) Korm. rendelet,

28. 44/2002. (III. 21.) Korm. rendelet a testkulturális
felsõoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelmé-
nyeirõl,

29. 121/2002. (V. 15.) Korm. rendelet az egyetemi
szintû politológia alapképzési szak képesítési követelmé-
nyeirõl,

30. 219/2002. (X. 24.) Korm. rendelet a fõiskolai szintû
konduktor-óvodapedagógus alapképzési szak képesítési
követelményeirõl,

31. 220/2002. (X. 24.) Korm. rendelet az egyetemi
szintû informatikus agrármérnök alapképzési szak képesí-
tési követelményeirõl,

32. 222/2002. (X. 24.) Korm. rendelet a fõiskolai szintû
szõlész-borász alapképzési szak képesítési követelmé-
nyeirõl,

33. 5/2003. (I. 8.) Korm. rendelet az egyetemi szintû in-
formatikus egészségügyi menedzser alapképzési szak ké-
pesítési követelményeirõl,

34. 6/2003. (I. 8.) Korm. rendelet az egyes alapképzési
szakok képesítési követelményeinek módosításáról,

35. 16/2003. (II. 19.) Korm. rendelet a fõiskolai szintû
diagnosztikai képalkotó alapképzési szak képesítési köve-
telményeirõl.

II.

Hatályukat vesztõ jogszabályi rendelkezések

1. A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. tör-
vény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú
138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló
3/1997. (I. 15.) Korm. rendelet 12. §-ának (8) bekezdése.

2. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet
19. §-ának (3) bekezdése.

3. A devizakorlátozások megszüntetése kapcsán szük-
séges jogszabály-módosításokról szóló 298/2001.
(XII. 27.) Korm. rendelet 3. §-a.

4. A felsõoktatási alapképzési szakok képesítési köve-
telményeinek kreditrendszerû képzéshez illeszkedõ kiegé-
szítésérõl szóló 77/2002. (IV. 13.) Korm. rendelet 1–8. és
10–16. számú mellékletei.

A Kormány
310/2005. (XII. 25.) Korm.

rendelete
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény

végrehajtásáról rendelkezõ
20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 94. §-a (3) bekezdésének h) és j) pontjaiban foglalt
felhatalmazás alapján a következõket rendeli el:

1. §

(1) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
végrehajtásáról rendelkezõ 20/1997. (II. 13.) Korm. rende-
let (a továbbiakban: R.) 1. §-a (2) bekezdésének a) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:

[(2) A Pedagógus igazolványnak tartalmaznia kell:]
„a) a jogosult nevét, fényképét, aláírását, születési he-

lyét és idejét, azonosító számát és az igazolvány kiállításá-
nak évét,”

(2) Az R. 1. §-a (2) bekezdésének d) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[(2) A Pedagógus igazolványnak tartalmaznia kell:]
„d) a munkáltató hivatalos nevét, címét, az intézmény

OM azonosítóját,”

(3) Az R. 1. §-a (3) bekezdésének utolsó mondata helyé-
be a következõ rendelkezés lép:

„A Pedagógus igazolvány nyomtatványt a munkáltató
igényli az Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú
Társaság Közoktatási Információs Irodától (a továbbiak-
ban: Iroda).”

2. §

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

„(1) A Pedagógus igazolványt a munkáltató a kiállítás
évét követõen, minden év szeptember 15-ig a dátum fel-
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tüntetésével, aláírásával és bélyegzõjének lenyomatával
érvényesíti.”

3. §

(1) Az R. 11. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A közoktatás információs rendszere (a továbbiak-
ban: KIR) országos információs rendszer. A KIR – az adat-
védelemre vonatkozó rendelkezések megtartásával – tar-
talmazza a közoktatás mûködésével összefüggésben kelet-
kezõ – a 2–4. számú mellékletben meghatározott – közér-
dekbõl nyilvános és közérdekû adatokat, információkat. A
KIR adatbázisát az Iroda feldolgozza. A KIR adatbázisá-
ban tárolt adatok statisztikai célra felhasználhatóak, sta-
tisztikai felhasználás céljára személyazonosításra alkal-
matlan módon átadhatóak és az Iroda által kezelt honlapon
megjeleníthetõek.”

(2) Az R. 11. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) A KIR-t úgy kell kiépíteni, hogy a rendszer kapcso-
lódni tudjon más információs rendszerekhez, illetve más
információs rendszerek kapcsolódni tudjanak hozzá. Az
Iroda az adatbázis belsõ mûködtetéséhez, felépítéséhez
– az intézményre és annak fenntartójára vonatkozó – meg-
különböztetõ, azonosító számjeleket használhat. Az Edu-
catio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság feladata
a KIR-hez kapcsolódó egységes oktatási azonosító rend-
szer – amely a tanulói és az alkalmazotti azonosító számo-
kat is tartalmazza – kiépítése és üzemeltetése.”

4. §

(1) Az R. 12/A. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[(2) A közoktatási intézménytörzsbe be kell jelentkez-
nie]

„a) a közoktatásról szóló törvény 20–23. §-aiban meg-
határozott közoktatási intézményeknek,”

(2) Az R. 12/A. §-ának (2) bekezdése a következõ
d) ponttal egészül ki:

[(2) A közoktatási intézménytörzsbe be kell jelentkez-
nie]

„d) a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. §-ának (5) bekezdése
szerinti közös igazgatású intézményeknek, ha az adott in-
tézményben mûködik nevelési-oktatási intézményegység,
illetve nevelési tanácsadó [a továbbiakban az a)–d) pont
alattiak együttesen: közoktatási feladatot ellátó intézmé-
nyek].”

(3) Az R. 12/A. §-a (4) bekezdésének c) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[(4) A nyilatkozathoz csatolni kell]
„c) a nem helyi önkormányzat által fenntartott nevelési-

oktatási intézménynek, illetve a (2) bekezdés c)–d) pontja-
iban felsorolt intézményeknek a közoktatási feladatellá-
tással összefüggõ, a mûködés megkezdéséhez szükséges
– jogerõsítõ záradékkal ellátott – határozatot,”

(4) Az R. 12/A. §-ának (6) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(6) A közoktatási feladatot ellátó intézmény a belépési
nyilatkozaton feltünteti a számítógépes visszakeresés cél-
ját szolgáló rövidített intézményi megnevezést is. A belé-
pési nyilatkozaton a rövidített intézményi megnevezés a
közoktatási feladatot ellátó intézmény hivatalos megneve-
zésével együtt tüntethetõ fel.”

(5) Az R. 12/A. §-a (7) bekezdésének elsõ mondata he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

„Az elektronikus úton felvitt belépési nyilatkozatot és a
(4) bekezdésben elõírt okiratokat az Oktatási Minisztérium
(a továbbiakban: OM) felülvizsgálja és annak eredményérõl
elektronikus úton értesítõt küld az Iroda részére.”

5. §

(1) Az R. 12/B. §-ának (4)–(5) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(4) A közoktatási intézménytörzsben nyilvántartott
adatok változását (különösen székhely-, telephely-, tevé-
kenység-, névváltozás, átszervezés) a fenntartó vagy a
fenntartó megbízásából az intézményvezetõ köteles – költ-
ségvetési szerv esetén a törzskönyvi nyilvántartásba tör-
ténõ bejegyzést követõ – nyolc napon belül bejelenteni az
Iroda részére. A bejelentéshez csatolni kell a módosítás
alapjául szolgáló okiratok hitelesített másolatát is,
amennyiben az adatváltozás az okiratok módosulását is
maga után vonta. A hitelesítését a 11. § (6) bekezdés a) és
c) pontja alapján kell elvégezni.

(5) A közoktatási feladatot ellátó intézmény megszûné-
sét a fenntartó vagy a fenntartó megbízásából az intéz-
ményvezetõ – költségvetési szerv esetén a törzskönyvi
nyilvántartásból való törlést követõen – nyolc napon belül
bejelenti az Irodának. A törlési kérelemhez csatolni kell

a) költségvetési szerv esetén a megszüntetõ okiratot,
valamint a törzskönyvi nyilvántartásból való törlésrõl
szóló igazolást,

b) a nem helyi önkormányzat által fenntartott intéz-
mény esetén a jogerõs záradékkal ellátott megszüntetõ ha-
tározatot.”

(2) Az R. 12/B. §-ának (8) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(8) A közoktatási intézménytörzsben nyilvántartott in-
tézményekre vonatkozóan az OM adategyeztetést, illetve
felülvizsgálatot rendelhet el, melynek célja a nyilvántar-
tásban szereplõ adatok és okiratok aktualitásának, továbbá
a törvényi elõírásoknak való megfelelés megállapítása. Az
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Iroda a közoktatási intézménytörzs aktuális állapotának el-
érhetõségét interneten keresztül biztosítja.”

6. §

(1) Az R. 12/D. §-ának (1) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) A pedagógus-munkakörben, illetve a nevelõ- és ok-
tatómunkát közvetlenül segítõ alkalmazotti munkakörben,
a pedagógiai elõadó vagy a pedagógiai szakértõ munka-
körben foglalkoztatottakat (a továbbiakban: alkalmazott)
az intézményvezetõ tizenöt napon belül bejelenti az Irodá-
nak az azonosító szám igénylése céljából. Az azonosító
szám igénylése a 12/F. §-ban meghatározott módon törté-
nik. Az Iroda tizenegyjegyû azonosító számmal látja el az
alkalmazottat, amelyrõl térítésmentesen – az alkalmazott
nevének, születési helyének és idejének, anyja nevének
egyidejû feltüntetésével – igazolást állít ki. Az azonosító
szám az igénylést követõ tizenöt napon belül interneten az
intézményvezetõ vagy az általa megbízott személy részére
– az érintett személy egyidejû tájékoztatásával – megte-
kinthetõ, és ezen idõponttól kezdve alkalmazható. Az iga-
zoló lapot az Iroda a bejelentéstõl számított hatvan napon
belül megküldi az intézménynek, amely a beérkezéstõl
számított tizenöt napon belül a pedagógusnak átadja.”

(2) Az R. 12/D. §-a a következõ (5)–(6) bekezdéssel
egészül ki:

„(5) A közoktatási feladatot ellátó intézmény a hivata-
los iratain – jogszabályban meghatározott esetben – köte-
les feltüntetni az alkalmazotti azonosító számot.

(6) Az e § (1)–(5) bekezdésében foglaltakat – új azono-
sító szám kiadása nélkül – további jogviszony(ok) létesí-
tése esetén is alkalmazni kell.”

7. §

Az R. 12/E. §-a a következõ (5)–(6) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(5) A közoktatási feladatot ellátó intézmény a hivata-
los iratain – jogszabályban meghatározott esetben – köte-
les feltüntetni a tanulói azonosító számot.

(6) Az e § (1)–(5) bekezdésében foglaltakat – új azono-
sító szám kiadása nélkül – további jogviszony(ok) létesíté-
se esetén is alkalmazni kell.”

8. §

Az R. a következõ 12/G. §-sal egészül ki:
„12/G. § A közoktatási célú normatív állami hozzájáru-

lás és támogatás igénylésének feltétele az azonosító szá-
mok intézményi szintû nyilvántartása, valamint a tanügyi
okiratokon való feltüntetése. A igénylés jogosságának el-
lenõrzése céljából az Országos Közoktatási és Értékelési

Vizsgaközpont (a továbbiakban: OKÉV), illetve a Magyar
Államkincstár Területi Igazgatósága (a továbbiakban:
Igazgatóság) megkeresés útján igazolást kér az Irodától az
oktatási azonosító számok érvényességérõl és a jogvi-
szony fennállásáról. Az Iroda a megkeresésre nyolc napon
belül írásban válaszol.”

9. §

Az R. a következõ 18/A. §-sal egészül ki:
„18/A. § Az igénylési lap és az elszámoló adatlap be-

nyújtásával egyidejûleg a nem állami, nem önkormányzati
fenntartó az intézménnyel jogviszonyt létesítõ alkalmazot-
tak és tanulók azonosító számait (székhelyenkénti és telep-
helyenkénti, valamint összesített táblázatban) az Igazgató-
ság rendelkezésére bocsátja.”

Vegyes rendelkezések

10. §

(1) A közoktatási feladatot ellátó intézmény birtokában
lévõ, még fel nem használt pedagógus igazolvány-nyom-
tatvány 2008. szeptember 1-jéig terjedõ érvényességgel
adható ki, a pedagógusnak átadott, további érvényesítésre
alkalmas igazolvány 2008. szeptember 1-jéig érvényesít-
hetõ. A 2006. szeptember 1-jét megelõzõen nyugállo-
mányba vonult pedagógus igazolványának érvényességét
e rendelet nem érinti.

(2) A közoktatási feladatot ellátó intézmény vezetõje
2006. január 15-éig köteles gondoskodni arról, hogy az in-
tézménnyel jogviszonyban álló alkalmazottak és tanulók
rendelkezzenek e jogszabályban meghatározottak szerinti
oktatási azonosító számmal és az Iroda errõl interneten ke-
resztül értesüljön. Azoknak a közoktatási intézményeknek
– különösen az alapfokú mûvészetoktatási feladatot ellátó
intézményeknek, a kollégiumoknak, a nyelvoktató kisebb-
ségi iskoláknak – a vezetõi, amelyek olyan tanulóval, al-
kalmazottal létesítettek jogviszonyt, aki már rendelkezik
oktatási azonosító számmal, az intézmény nyilvántartása
alapján a 12/F. §-ban foglaltak szerint az interneten ke-
resztül kötelesek 2006. január 15-éig az oktatási azonosító
számok, továbbá az e rendeletben meghatározott adatok
megküldésével csatlakozni a rendszerhez.

(3) A közoktatási feladatot ellátó intézmény vezetõje a
képzési kötelezettel, a vendégtanulóval és a magántanuló-
val (a továbbiakban: tanuló) létesített tanulói jogviszonyt
is köteles jelenteni az Irodának. Ha a tanuló nem rendelke-
zik azonosító számmal, a tanulói jogviszony bejelentésé-
vel egyidejûleg részére megkéri az azonosító számot.

(4) Az R. 18/A. §-ában foglalt szabályt az elszámolás te-
kintetében elõször a 2005. év negyedik negyedévét érintõ
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elszámolási idõszakra vonatkozó elszámoló lap benyújtá-
sakor kell alkalmazni.

Hatályba léptetõ rendelkezések

11. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételé-
vel – 2006. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet 1. §-ának (3) bekezdése 2006. szeptember
1-jén lép hatályba.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R.
12/E. §-a (1) bekezdésének második mondatában a „tízje-
gyû” szövegrész helyébe „tizenegyjegyû”, a 17. §-a (1) be-
kezdésében az „Országos Közoktatási Értékelési és Vizs-
gaközpont (a továbbiakban: OKÉV)” szövegrész helyébe
az „OKÉV” szövegrész, a 3. számú mellékletének Részle-
tes kitöltési útmutató Kitöltési útmutató az OM–0010 szá-
mú adatlaphoz címû részében az „Intézmény rövid neve:”
szövegrész helyébe az „Intézmény rövidített neve:” szö-
vegrész, az R. 17/C. § (2), (3), (5) és (7) bekezdésében,
18. §-ában, valamint a 3. számú mellékletének „Részletes
kitöltési útmutató” „Kitöltési útmutató az OM–0010 szá-
mú adatlaphoz” címû részében „Oktatási Minisztérium”
szövegrész helyébe „OM” szövegrész lép.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R.
12/A. §-a (2) bekezdésének c) pontjában a „[a továbbiak-
ban az a)–c) pont alattiak együttesen: közoktatási feladatot
ellátó intézmények]” szövegrész, valamint a 3. számú mel-
léklet „Részletes kitöltési útmutató” „Kitöltési útmutató az
OM–0010 számú adatlaphoz” címû részében a „Hivatalos
iratokon a rövid név nem alkalmazható.” mondat hatályát
veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Az oktatási miniszter
31/2005. (XII. 22.) OM

rendelete
a nevelési-oktatási intézmények névhasználatáról

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
(a továbbiakban: közoktatásról szóló törvény) 94. §-ának
(1) bekezdés b) alpontjában foglalt felhatalmazás alapján
– szakképzés tekintetében a szakképesítésért felelõs mi-
niszterekkel egyetértésben – a következõket rendelem el:

Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya – fenntartóra tekintet nélkül – ki-
terjed

a) a nevelési-oktatási intézményekre,
b) a nevelési-oktatási feladatot is ellátó többcélú intéz-

ményekre,
c) a külföldön mûködõ magyar nevelési-oktatási intéz-

ményekre (a továbbiakban az a)–c) pont alattiak együtt:
intézmény).

(2) E rendelet alkalmazásában:
a) egyedi elnevezés: személy neve, illetõleg olyan kife-

jezés, jel, jelölés vagy mozaikszó, amely az intézmény hi-
vatalos nevében az elsõ helyen áll és elõsegíti az intéz-
mény azonosítását, más, azonos vagy hasonló tevékenysé-
gû intézménytõl való megkülönböztetését;

b) hivatalos név: az az egyedi, megkülönböztetésre al-
kalmas és az ellátott feladatokat tükrözõ jogszabály sze-
rinti megnevezésekbõl álló elnevezés, amely kifejezi azt a
tevékenységet, amelyre az adott intézményt létrehozták;

c) rövid név: a többcélú intézmény hivatalos nevébõl
képzett olyan kifejezés, amely tartalmazza az egyedi meg-
nevezést vagy annak egy rövidebb változatát és

ca) azokat a jogszabály szerinti kifejezéseket, amelyek
leginkább meghatározzák az intézmény feladatát, vagy

cb) azt a jogszabály szerinti megnevezést, amelybõl
egyértelmûen megállapítható az a feladatellátás, amelynek
keretében a tanuló képesítést, végzettséget szerzett;

d) rövidített név: a hivatalos névbõl képzett olyan meg-
nevezés, amelyet kizárólag az elektronikus nyilvántartás
és ügyintézés során lehet használni és legfeljebb 32 karak-
ter hosszú.

2. §

(1) A nevelési-oktatási intézmény jogszabály szerinti
megnevezése:

a) óvoda,
b) általános iskola,
c) szakiskola,
d) gimnázium,
e) szakközépiskola,
f) alapfokú mûvészetoktatási intézmény,
g) speciális szakiskola,
h) készségfejlesztõ speciális szakiskola,
i) elõkészítõ szakiskola,
j) diákotthon,
k) kollégium.

(2) A közoktatásról szóló törvény 20. §-ának (2) bekez-
désében meghatározott feladatokat ellátó intézmény hiva-
talos nevének meghatározása az (1) bekezdés a)–e) és
g)–k) pontjai szerinti megnevezésekkel történik.

(3) A nevelõ és oktató munkához kapcsolódó, nem köz-
oktatási tevékenységre létrehozott többcélú intézmény hi-
vatalos nevében fel kell tüntetni a nem közoktatási tevé-
kenységre létrehozott intézményegység jogszabály szerin-
ti nevét, továbbá az ellátott feladatok alapján a következõ
megnevezést:
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a) egységes pedagógiai szakszolgálat,
b) gyógypedagógiai tanácsadó, korai fejlesztõ és gon-

dozó központ,
c) tanulási képességet vizsgáló szakértõi és rehabilitá-

ciós bizottság, országos szakértõi és rehabilitációs bizott-
ság,

d) nevelési tanácsadó,
e) logopédiai intézet,
f) továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadó,
g) konduktív pedagógiai intézmény,
h) egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény,
i) egységes konduktív pedagógiai módszertani intéz-

mény,
j) pedagógiai-szakmai szolgáltató intézmény (különö-

sen pedagógiai kabinet, pedagógiai szolgáltató intézet, pe-
dagógiai intézet, pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet),

k) központi mûhely.

(4) A közoktatásról szóló törvény 33. § (5), illetõleg
(12) bekezdése alapján létrehozott intézmény hivatalos
neve általános mûvelõdési központ, illetõleg egységes
gyógypedagógiai módszertani intézmény vagy egységes
konduktív pedagógiai módszertani intézmény.

(5) Az intézmény hivatalos elnevezésekor szakiskola és
szakközépiskola helyett szakképzõ iskola, speciális szak-
iskola és készségfejlesztõ speciális szakiskola helyett spe-
ciális szakiskola, gimnázium és szakközépiskola helyett
pedig középiskola megnevezés is alkalmazható.

(6) Ha az iskolai oktatás – részben vagy egészben – a
nemzeti vagy etnikai kisebbség nyelvén, illetõleg más ide-
gen nyelven folyik, az intézmény nevét két nyelven, ma-
gyarul és a nemzeti vagy etnikai kisebbség nyelvén, illetõ-
leg magyarul és más idegen nyelven kell meghatározni.

(7) A felsõoktatási intézmény által fenntartott gyakorló
nevelési-oktatási intézmény hivatalos nevében meg kell
határozni a fenntartó szervet is (például: „...Egyetem Gya-
korló Óvodája és Általános Iskolája”).

(8) A közoktatásról szóló törvény 23. §-ának (1) bekez-
dése és a 86. §-ának (5) bekezdése alapján mûködõ intéz-
mények névhasználatát az oktatási miniszter engedélyezi.

Az intézmények egyedi elnevezése

3. §

(1) A fenntartó az intézményét – a közoktatásról szóló
törvény 102. §-ának (3) bekezdésében foglaltakra figye-
lemmel – egyedi, megkülönböztetésre alkalmas elneve-
zéssel látja el.

(2) Egyedi elnevezésként adható – külön jogszabályok-
ban meghatározottak szerint –

a) kiemelkedõ tevékenysége alapján ismert személy
neve,

b) tárgynév,

c) földrajzi név,
d) székhely-település neve,
e) közterület neve,
f) fenntartó neve,
g) egyéb megkülönböztetõ megnevezés.

(3) A szakképzõ intézmények nevében megkülönbözte-
tõ elnevezésként feltüntethetõ a nemzetgazdaságnak az az
ága, amelynek keretében az iskolai oktatás folyik.

(4) Nemzeti, etnikai kisebbségi nevelést-oktatást bizto-
sító intézmény az adott kisebbség körében ismert személy
nevét is felveheti, a kisebbségi nyelvhelyességi követel-
mények figyelembevételével.

A névhasználat

4. §

(1) Az intézmény a címtábláján, a nyomtatványain, és a
körbélyegzõin az alapító okiratában meghatározott hivata-
los nevét használja.

(2) Az intézmény a címtábláján és a körbélyegzõin – ak-
kor is, ha az intézmény nevének nem része – fel kell tün-
tetni a székhely település nevét. Nemzeti, etnikai kisebbsé-
gi nevelést, oktatást biztosító intézmény székhelyének a
neve a nemzetiség nyelvén is feltüntethetõ, amennyiben a
településnek van ilyen neve.

(3) A többcélú intézmény az 1. § (2) bekezdésének
ca) pontja szerint meghatározott rövid nevet – a (4) bekez-
désben meghatározottak kivételével – használhatja az
intézmény által kiadott, a mûködése, ügyintézése során
keletkezett iratokon.

(4) A többcélú intézménynek az 1. § (2) bekezdésének
cb) pontja szerinti rövid neve a tanuló képesítését, végzett-
ségét bizonyító okiratokban, valamint az ezek kiállításá-
nak alapjául szolgáló dokumentumokban alkalmazható.

(5) A rövidített név külön jogszabályokban meghatáro-
zottak szerint, különösen a közoktatás információs rend-
szerében, a diákigazolványon használható.

(6) Az intézmény tagintézménye kiegészítõ megkülön-
böztetõ megjelölést használhat (például: Németh László
Általános Iskola Kossuth téri tagintézménye, Napsugár
Óvoda 1. számú tagintézménye).

(7) Az általános mûvelõdési központ, egységes gyógy-
pedagógiai módszertani intézmény és egységes konduktív
pedagógiai módszertani intézmény okiratain az alapító ok-
iratban meghatározottak alapján kell feltüntetni azt az in-
tézményegységet, amelynek feladatkörében az irat kelet-
kezett (például: Általános Mûvelõdési Központ Óvodája,
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Álta-
lános Iskolája).
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Záró rendelkezések

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép ha-
tályba, egyidejûleg hatályát veszti a mûvelõdési intézmé-
nyek nevérõl, elnevezésérõl és névhasználatáról szóló
9/1989. (IV. 30.) MM rendelet, az egyes mûvelõdési és ok-
tatási jogszabályok módosításáról szóló 15/1991. (X. 3.)
MKM rendelet 19. §-a és a 17/1994. (VII. 29.) MKM ren-
delet 2. és 3. §-a, valamint a 2005/2006. tanév rendjérõl
szóló 11/2005. (IV. 8.) OM rendelet 8. §-a (1) bekezdésé-
nek b), c) pontja és (3), (4) bekezdése.

(2) E rendelet hatálybalépésekor már mûködõ intézmé-
nyek esetén a fenntartó – az e rendeletben meghatározottak
alapján – a névhasználat tekintetében 2007. július 1-jéig
felülvizsgálja, szükség esetén módosítja az intézmény ala-
pító okiratát és megküldi a jogszabályokban meghatáro-
zott szervek részére.

Dr. Magyar Bálint s. k.,
oktatási miniszter

Az oktatási miniszter
32/2005. (XII. 22.) OM

rendelete
a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tör-
vény 97. §-ának b) pontjában, továbbá a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. §-a (1) bekezdésének
b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – szakképzés te-
kintetében a szakképesítésért felelõs miniszterekkel egyet-
értésben – a következõket rendelem el:

1. §

A nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet (a továbbiakban: R.) a kö-
vetkezõ 6/D. §-sal egészül ki:

„6/D. § (1) Ha a nevelési-oktatási intézmény vezetõje
– amennyiben erre az intézmény alapító okirata feljogo-
sítja – megállapodást kíván kötni az intézményben üze-
melõ élelmiszerárusító üzlet vagy áruautomata mûködteté-
sére, döntéséhez beszerzi az iskola-egészségügyi szolgálat
szakvéleményét. Az iskola-egészségügyi szolgálat abban
a kérdésben foglal állást, hogy az árukínálat megfelel-e az
egészséges táplálkozásra vonatkozó ajánlásoknak.

(2) A nevelési-oktatási intézmény vezetõje nem köthet
megállapodást, ha az iskola-egészségügyi szolgálat szak-
véleménye szerint az árukínálat nem felel meg az (1) be-
kezdésben meghatározott ajánlásoknak, kivéve, ha az is-

kolai, kollégiumi szülõi szervezet (közösség) a megállapo-
dás megkötését támogatja.

(3) Az (1)–(2) bekezdésben meghatározottakat a szerzõ-
dés megváltoztatása esetén is alkalmazni kell.

(4) Az intézményben üzemelõ élelmiszerárusító üzlet
nyitvatartási rendjének a megállapodásban történõ megha-
tározásához a nevelési-oktatási intézmény vezetõje be-
szerzi az iskolai, kollégiumi szülõi szervezet (közösség) és
az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat egyetértését.”

2. §

Az R. a következõ 46/A. §-sal egészül ki:
„46/A. § (1) E rendelet 6/D. §-ában foglalt rendelkezé-

seknek a mûszaki szabványok és szabályok terén történõ
információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, a
98/48/EK irányelvvel módosított 98/34/EK európai parla-
menti és tanácsi irányelv 8–10. cikkében elõírt egyeztetése
megtörtént.

(2) Az e rendelet 6/D. §-ában meghatározott technikai
jellegû elõírásoknak nem kell megfelelniük az olyan ter-
mékeknek, amelyeket az Európai Unió valamely tagálla-
mában vagy Törökországban állítottak elõ, illetve hoztak
forgalomba, vagy az Európai Gazdasági Térségrõl szóló
megállapodásban részes, valamely EFTA-államban állí-
tottak elõ, feltéve, hogy az irányadó elõírások az emberi
egészség és élet védelme tekintetében az e rendeletben
meghatározottal egyenértékû védelmet nyújtanak.”

3. §

Az R. 51. §-a (3) bekezdésének elsõ mondata helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„Mûvészeti alapvizsgát elõször azoktól a tanulóktól le-
het megkövetelni a továbbhaladás feltételeként, akik a
2004/2005. tanévben kezdték meg tanulmányaikat az
alapfokú mûvészetoktatási intézmény elsõ alapfokú év-
folyamán.”

4. §

(1) Az R. 4. számú mellékletének 6. a) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„6. a) Az iskola a tanulókról – a tanévkezdést követõ
harminc napon belül – nyilvántartási lapot (a továbbiak-
ban: törzslap) állít ki. A törzslapon fel kell tüntetni az isko-
la nevét, címét, OM azonosítóját és a tanuló azonosító szá-
mát. A törzslap csak a közoktatási törvény 2. számú mel-
lékletében meghatározott adatokat tartalmazhatja. Az is-
kolában a törzslapon fel kell tüntetni a tanuló év végi szö-
veges minõsítéseit, osztályzatait, továbbá a tanulók ügyei-
vel kapcsolatos döntéseket, határozatokat.”

(2) Az R. 4. számú mellékletének 7. a) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
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„7. a) A közoktatásban a tanuló által elvégzett évfolya-
mokról kiállított év végi bizonyítványokat egy bizonyít-
ványkönyvbe (a továbbiakban együtt: bizonyítvány) kell
bevezetni, függetlenül attól, hogy a tanuló hányszor vál-
toztatott iskolát, iskolatípust. Az egyes évfolyamokról a
bizonyítványt a törzslap alapján kell kiállítani. A tanuló ál-
tal elvégzett évfolyamokról év végi bizonyítványt kell ki-
állítani. A bizonyítványban fel kell tüntetni az iskola OM
azonosítóját és a tanuló azonosító számát. A bizonyítvány-
ban, záradék formájában, fel kell tüntetni az alapmûvelt-
ségi vizsga, az érettségi vizsga, a szakmai vizsga, a mûvé-
szeti alapvizsga és záróvizsga letételét.”

5. §

(1) Az R. 8. számú mellékletének „1. A középfokú isko-
lai felvételi eljárások közös szabályai” pontja a következõ
1.20. alponttal egészül ki:

„1.20. A középiskolai felvételi rendszer adatbázisából a
beiratkozás során szerzett személyes adatokat – a felvételi
eljárás lezárását követõen – az Iroda legkésõbb szeptem-
ber 15-ig törli a nyilvántartásából, egyúttal a személyes
adatokat tartalmazó papír alapú adathordozókat megsem-
misíti. A középiskolai felvételi rendszer adatait – személy-
azonosításra alkalmatlan módon – az Iroda tárolja, kezeli,
statisztikai célra felhasználhatja, továbbá statisztikai fel-
használás céljára átadhatja.”

(2) Az R. 8. számú mellékletének 3.3. alpontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„3.3. A jelentkezési lapon csak a tanuló hivatalos, az is-
kola törzslapján szereplõ neve, továbbá az azonosító szá-
ma tüntethetõ fel.”

Hatályba léptetõ rendelkezések

6. §

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

(2) Az e rendelet hatálybalépésekor az intézményben
mûködõ élelmiszerárusító üzlet (áruautomata) mûködteté-
sére vonatkozó szerzõdést az 1. §-ban meghatározott eljá-
rás lefolytatását követõen felül kell vizsgálni. A nevelési-
oktatási intézmény vezetõje 2006. február 28-ig beszerzi
az iskola-egészségügyi szolgálat szakvéleményét, vala-
mint szükség szerint az iskolai, kollégiumi szülõi szerve-
zet (közösség) – az R. 6/D. § (2) bekezdése szerinti – állás-
foglalását és ennek eredményeképpen kezdeményezi az
árukínálat cseréjét. Ha felhívása nem vezet eredményre – a
megállapodásban foglaltak szerint – felmondja az élelmi-
szerárusító üzlet vagy áruautomata mûködtetésére kötött
megállapodást.

(3) Az intézmény vezetõje köteles gondoskodni arról,
hogy e rendelet hatálybalépése elõtt kiadott, használatba
vett bizonyítvány-nyomtatványban – a személyi adatokat
tartalmazó oldalon – jól látható módon, utólag bejegyzésre
kerüljön a tanuló tizenegy jegyû azonosító száma.

Dr. Magyar Bálint s. k.,
oktatási miniszter

HATÁROZATOK

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület határozatai

A Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat (1088 -Buda-
pest, Bródy Sándor u. 16.) mint a Weiterbildungs – Test-
systeme GmbH (D–60386 Frankfurt am Main, Wächters-
bacher Srt. 83.) magyarországi képviselõje, akkreditált
vizsgaközpont által bejelentett vizsgahely létesítése iránt
benyújtott kérelem tárgyában – a Nyelvvizsgát Akkredi-
táló Testület döntése alapján – nem engedélyezzük, hogy:

a Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat bejelentett
vizsgahelyeként mûködjön:
Név: Hang-Vár Bt.
Cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Móricz Zs. u. 4.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon be-
lül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az
oktatási miniszternél lehet fellebbezni.
Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

INDOKLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2005. 10. 03-án át-
vett, hiánytalan kérelem átvizsgálása, valamint a 2005. 10.
08-án lezajlott helyszíni szemle alapján 2005. 10. 17-i ülé-
sén azt a döntést hozta, hogy nem támogatja a kérelemben
szereplõ intézmény bejelentett vizsgahelyként történõ mû-
ködését, mert
– nem rendelkezik áttekinthetõ és megvalósítható üzleti
tervvel,
– a helyszíni látogatás során bemutatott termek az anyag-
ban tévesen szerepelnek,
– vizsgaszervezési folyamata nem áttekinthetõ és nem
szakszerû.

A határozat rendelkezéseire a többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében, a 30/1999.
(VII. 21.) OM rendelet 12. § (1) bekezdésében és az Akk-
reditációs Kézikönyv 5. fejezet 2.6. pontjában foglaltak az
irányadók.
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A fellebbezés lehetõségérõl a többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése és az Akkredi-
tációs Kézikönyv 5. fejezetének 2.7. pontja rendelkezik.

Fazekas Márta s. k., Dr. Barabás László s. k.,
Professzorok Háza Nyelvvizsgát Akkreditáló

Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs elnök
Központ
igazgató

Ügyszám: AK-V/50/2005.

* * *

A Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat (1088 -Buda-
pest, Bródy Sándor u. 16.) mint a Weiterbildungs – Test-
systeme GmbH (D–60386 Frankfurt am Main, Wächters-
bacher Srt. 83.) magyarországi képviselõje, akkreditált
vizsgaközpont által bejelentett vizsgahely létesítése iránt
benyújtott kérelem tárgyában – a Nyelvvizsgát Akkreditá-
ló Testület döntése alapján – engedélyezzük, hogy:

a Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat bejelentett
vizsgahelyeként mûködjön:
Név: TIT Pannon Egyesülete Sopron Városi Szervezete
Cím: 9400 Sopron, Széchenyi tér 2. II. emelet

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamato-
san biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akk-
reditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon be-
lül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az
oktatási miniszternél lehet fellebbezni.
Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
Ez a határozat csak az AK-V/1/2000. számú határozattal
együtt érvényes.

INDOKLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2005. 11. 21-én át-
vett, hiánytalan kérelem, valamint a helyszíni szemle alap-
ján 2005. 11. 21-én megállapította, hogy a rendelkezõ
részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ bejelentett
vizsgahelye – tárgyi és infrastrukturális feltételei megfe-
lelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyv-
ben foglalt feltételeknek.
A határozat rendelkezéseire a többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében, 8. §-ában,
a 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet 7. §-ában, illetve az
Akkreditációs Kézikönyv 1. fejezet 1.8.2. pontjában fog-
laltak az irányadók.
A fellebbezés lehetõségérõl a többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése és az Akkre-

ditációs Kézikönyv 1. fejezetének 1.8.3. pontja rendelke-
zik.

Fazekas Márta s. k.,
Professzorok Háza

Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs
Központ
igazgató

Ügyszám: AK-V/51/2005.

* * *

Az EURO Nyelvvizsga Kft. (1022 Budapest, Bimbó u. 7.)
akkreditált vizsgaközpont által bejelentett vizsgahely lé-
tesítése iránt benyújtott kérelem tárgyában – a Nyelvvizs-
gát Akkreditáló Testület döntése alapján – engedélyez-
zük, hogy:

az EURO Nyelvvizsga Kft. bejelentett vizsgahelyeként
mûködjön:
Név: Bonus Nyelviskola Oktatási, Szolgáltató és Keres-
kedelmi Betéti Társaság
Cím: 2461 Tárnok, Rákóczi út 128.
Nyelvvizsgarendszer: Ih-Euro, Ih-EuroPro

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamato-
san biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akk-
reditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon be-
lül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az
oktatási miniszternél lehet fellebbezni.
Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
Ez a határozat csak az AK-XVI/1/2001. számú és az
AK-XVI/44/2004. számú határozattal együtt érvényes.

INDOKLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2005. 10. 03-án át-
vett, hiánytalan kérelem alapján 2005. 11. 07-én megálla-
pította, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely – mint
a kérelmezõ bejelentett vizsgahelye – tárgyi és infrastruk-
turális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az
Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.
A határozat rendelkezéseire a többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében, 8. §-ában,
a 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet 7. §-ában, illetve az
Akkreditációs Kézikönyv 1. fejezet 1.8.2. pontjában fog-
laltak az irányadók.
A fellebbezés lehetõségérõl a többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése és az Akkredi-
tációs Kézikönyv 1. fejezetének 1.8.3. pontja rendelkezik.

Fazekas Márta s. k.
Professzorok Háza

Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs
Központ
igazgató

Ügyszám: AK-XVI/49/2005.
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Az EURO Nyelvvizsga Kft. (1022 Budapest, Bimbó u. 7.)
akkreditált vizsgaközpont által bejelentett vizsgahely lé-
tesítése iránt benyújtott kérelem tárgyában – a Nyelvvizs-
gát Akkreditáló Testület döntése alapján – engedélyez-
zük, hogy:

az EURO Nyelvvizsga Kft. bejelentett vizsgahelyeként
mûködjön:
Név: Babilon Nyelvstúdió Oktatói Bt.
Cím: 1075 Budapest, Károly krt. 3/a
Nyelvvizsgarendszer: Ih-Euro

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamato-
san biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akk-
reditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon be-
lül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az
oktatási miniszternél lehet fellebbezni.
Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
Ez a határozat csak az AK-XVI/1/2001. számú és az
AK-XVI/44/2004. számú határozattal együtt érvényes.

INDOKLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2005. 10. 03-án át-
vett, hiánytalan kérelem alapján 2005. 11. 07-én megálla-
pította, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely – mint
a kérelmezõ bejelentett vizsgahelye – tárgyi és infrastruk-
turális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az
Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.
A határozat rendelkezéseire a többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében, 8. §-ában,
a 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet 7. §-ában, illetve az
Akkreditációs Kézikönyv 1. fejezet 1.8.2. pontjában fog-
laltak az irányadók.
A fellebbezés lehetõségérõl a többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése és az Akkredi-
tációs Kézikönyv 1. fejezetének 1.8.3. pontja rendelkezik.

Fazekas Márta s. k.
Professzorok Háza

Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs
Központ
igazgató

Ügyszám: AK-XVI/50/2005.

* * *

Az EURO Nyelvvizsga Kft. (1022 Budapest, Bimbó u. 7.)
akkreditált vizsgaközpont által bejelentett vizsgahely lé-
tesítése iránt benyújtott kérelem tárgyában – a Nyelvvizs-
gát Akkreditáló Testület döntése alapján – engedélyez-
zük, hogy:

az EURO Nyelvvizsga Kft. bejelentett vizsgahelyeként
mûködjön:
Név: Görög Katolikus Gimnázium, Szakközépiskola és
Diákotthon
Cím: 4087 Hajdúdorog, Ady E. u. 23–25.
Nyelvvizsgarendszer: Ih-Euro

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamato-
san biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akk-
reditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon be-
lül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az
oktatási miniszternél lehet fellebbezni.
Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
Ez a határozat csak az AK-XVI/1/2001. számú és az
AK-XVI/44/2004. számú határozattal együtt érvényes.

INDOKLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2005. 11. 07-én át-
vett, hiánytalan kérelem, valamint a helyszíni szemle alap-
ján 2005. 11. 14-én megállapította, hogy a rendelkezõ
részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ bejelentett
vizsgahelye – tárgyi és infrastrukturális feltételei megfe-
lelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyv-
ben foglalt feltételeknek.
A határozat rendelkezéseire a többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében, 8. §-ában,
a 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet 7. §-ában, illetve az
Akkreditációs Kézikönyv 1. fejezet 1.8.2. pontjában fog-
laltak az irányadók.
A fellebbezés lehetõségérõl a többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése és az Akkredi-
tációs Kézikönyv 1. fejezetének 1.8.3. pontja rendelkezik.

Fazekas Márta s. k.
Professzorok Háza

Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs
Központ
igazgató

Ügyszám: AK-XVI/51/2005.

* * *

A British Council Hungary (1068 Budapest, Benczúr u.
26.), mint a University of Cambridge (1 Hills Road Camb-
ridge CB1 2EU United Kingdom) magyarországi képvise-
lõje, akkreditált vizsgaközpont által bejelentett vizsga-
hely létesítése iránt benyújtott kérelem tárgyában – a
Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület döntése alapján – enge-
délyezzük, hogy:

a British Council Hungary bejelentett vizsgahelyeként
mûködjön:
Név: A Nyelviskola Kft.
Cím: 1122 Budapest, Krisztina krt. 2–4.
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A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamato-
san biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akk-
reditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon be-
lül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az
oktatási miniszternél lehet fellebbezni.
Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
Ez a határozat csak az AK-XXIII/1/2003. számú határo-
zattal együtt érvényes.

INDOKLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2005. 09. 19-én át-
vett, hiánytalan kérelem alapján 2005. 11. 07-én megálla-
pította, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely – mint
a kérelmezõ bejelentett vizsgahelye – tárgyi és infrastruk-
turális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az
Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.
A határozat rendelkezéseire a többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében, 8. §-ában,
a 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet 7. §-ában, illetve az
Akkreditációs Kézikönyv 1. fejezet 1.8.2. pontjában fog-
laltak az irányadók.
A fellebbezés lehetõségérõl a többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése és az Akkredi-
tációs Kézikönyv 1. fejezetének 1.8.3. pontja rendelkezik.

Fazekas Márta s. k.
Professzorok Háza

Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs
Központ
igazgató

Ügyszám: AK-XXIII/4/2005.

* * *

A British Council Hungary (1068 Budapest, Benczúr u.
26.), mint a University of Cambridge (1 Hills Road Camb-
ridge CB1 2EU United Kingdom) magyarországi képvise-
lõje, akkreditált vizsgaközpont által bejelentett vizsga-
hely létesítése iránt benyújtott kérelem tárgyában – a
Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület döntése alapján – enge-
délyezzük, hogy:

a British Council Hungary bejelentett vizsgahelyeként
mûködjön:
Név: The British Council English Teaching Resource
Centre Szombathely
Cím: 9700 Szombathely, Berzsenyi tér 2.

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamato-
san biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akk-
reditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon be-
lül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az
oktatási miniszternél lehet fellebbezni.
Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
Ez a határozat csak az AK-XXIII/1/2003. számú határo-
zattal együtt érvényes.

INDOKLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2005. 11. 14-én át-
vett, hiánytalan kérelem, valamint a helyszíni szemle alap-
ján 2005. 11. 14-én megállapította, hogy a rendelkezõ
részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ bejelentett
vizsgahelye – tárgyi és infrastrukturális feltételei megfe-
lelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyv-
ben foglalt feltételeknek.
A határozat rendelkezéseire a többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében, 8. §-ában,
a 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet 7. §-ában, illetve az
Akkreditációs Kézikönyv 1. fejezet 1.8.2. pontjában fog-
laltak az irányadók.
A fellebbezés lehetõségérõl a többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése és az Akkredi-
tációs Kézikönyv 1. fejezetének 1.8.3. pontja rendelkezik.

Fazekas Márta s. k.
Professzorok Háza

Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs
Központ
igazgató

Ügyszám: AK-XXIII/5/2005.

* * *

A British Council Hungary (1068 Budapest, Benczúr u.
26.), mint a University of Cambridge (1 Hills Road Camb-
ridge CB1 2EU United Kingdom) magyarországi képvise-
lõje, akkreditált vizsgaközpont által bejelentett vizsga-
hely létesítése iránt benyújtott kérelem tárgyában – a
Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület döntése alapján – enge-
délyezzük, hogy:

a British Council Hungary bejelentett vizsgahelyeként
mûködjön:
Név: Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Mûszaki
Kar
Cím: 7624 Pécs, Rókus u. 2.

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamato-
san biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akk-
reditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon be-
lül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az
oktatási miniszternél lehet fellebbezni.
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Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
Ez a határozat csak az AK-XXIII/1/2003. számú határo-
zattal együtt érvényes.

INDOKLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2005. 09. 19-én át-
vett, hiánytalan kérelem alapján 2005. 11. 14-én megálla-
pította, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely – mint
a kérelmezõ bejelentett vizsgahelye – tárgyi és infrastruk-
turális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az
Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.
A határozat rendelkezéseire a többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében, 8. §-ában,
a 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet 7. §-ában, illetve az
Akkreditációs Kézikönyv 1. fejezet 1.8.2. pontjában fog-
laltak az irányadók.
A fellebbezés lehetõségérõl a többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése és az Akkredi-
tációs Kézikönyv 1. fejezetének 1.8.3. pontja rendelkezik.

Fazekas Márta s. k.
Professzorok Háza

Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs
Központ
igazgató

Ügyszám: AK-XXIII/6/2005.

* * *

A British Council Hungary (1068 Budapest, Benczúr u.
26.), mint a University of Cambridge (1 Hills Road Camb-
ridge CB1 2EU United Kingdom) magyarországi képvise-
lõje, akkreditált vizsgaközpont által bejelentett vizsga-
hely létesítése iránt benyújtott kérelem tárgyában – a
Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület döntése alapján – enge-
délyezzük, hogy:

a British Council Hungary bejelentett vizsgahelyeként
mûködjön:
Név: STUDIA Nyelvi Centrum
Cím: 1111 Budapest, Egry J. u. 1. E épület XI/1.

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamato-
san biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akk-
reditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon be-
lül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az
oktatási miniszternél lehet fellebbezni.
Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
Ez a határozat csak az AK-XXIII/1/2003. számú határo-
zattal együtt érvényes.

INDOKLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2005. 11. 14-én át-
vett, hiánytalan kérelem alapján 2005. 11. 14-én megálla-
pította, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely – mint
a kérelmezõ bejelentett vizsgahelye – tárgyi és infrastruk-
turális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az
Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.
A határozat rendelkezéseire a többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében, 8. §-ában,
a 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet 7. §-ában, illetve az
Akkreditációs Kézikönyv 1. fejezet 1.8.2. pontjában fog-
laltak az irányadók.
A fellebbezés lehetõségérõl a többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése és az Akkredi-
tációs Kézikönyv 1. fejezetének 1.8.3. pontja rendelkezik.

Fazekas Márta s. k.
Professzorok Háza

Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs
Központ
igazgató

Ügyszám: AK-XXIII/7/2005.

* * *

A British Council Hungary (1068 Budapest, Benczúr u.
26.), mint a University of Cambridge (1 Hills Road Camb-
ridge CB1 2EU United Kingdom) magyarországi képvise-
lõje, akkreditált vizsgaközpont által bejelentett vizsga-
hely létesítése iránt benyújtott kérelem tárgyában – a
Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület döntése alapján – enge-
délyezzük, hogy:

a British Council Hungary bejelentett vizsgahelyeként
mûködjön:
Név: Mûszaki és Természettudományi Egyesületek
Szövetsége (MTESZ) Csongrád Megyei Szervezete
Cím: 6720 Szeged, Kígyó u. 4.

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamato-
san biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akk-
reditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon be-
lül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az
oktatási miniszternél lehet fellebbezni.
Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
Ez a határozat csak az AK-XXIII/1/2003. számú határo-
zattal együtt érvényes.

INDOKLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2005. 09. 19-én át-
vett, hiánytalan kérelem alapján 2005. 11. 07-én megálla-
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pította, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely – mint
a kérelmezõ bejelentett vizsgahelye – tárgyi és infrastruk-
turális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az
Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.
A határozat rendelkezéseire a többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében, 8. §-ában,
a 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet 7. §-ában, illetve az
Akkreditációs Kézikönyv 1. fejezet 1.8.2. pontjában fog-
laltak az irányadók.
A fellebbezés lehetõségérõl a többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése és az Akkredi-
tációs Kézikönyv 1. fejezetének 1.8.3. pontja rendelkezik.

Fazekas Márta s. k.
Professzorok Háza

Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs
Központ
igazgató

Ügyszám: AK-XXIII/8/2005.

* * *

Az Osztrák Intézet Budapest Kht. (1061 Budapest, And-
rássy u. 21.), mint az Österreichisches Sprachdiplom
Deutsch ÖSD (A–1090 Wien, Althanstrasse 7–9/10.) ma-
gyarországi képviselõje, akkreditált vizsgaközpont által
akkreditált vizsgahely létesítése iránt benyújtott kérelem
tárgyában – a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület döntése
alapján – az alábbi határozatot hozzuk:

az Osztrák Intézet Budapest Kht. vizsgahelyeként akk-
reditáljuk:
Név: London Style Nyelviskola Kft.
Cím: 8000 Székesfehérvár, Deák F. u. 13.
Nyelvvizsgarendszer: ÖSD
Nyelvek: egynyelvû német
Fajta: általános

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamato-
san biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akk-
reditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon be-
lül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az
oktatási miniszternél lehet fellebbezni.
Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
Ez a határozat csak az AK-IX/1/2000. számú határozattal
együtt érvényes.

INDOKLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2005. 10. 24-én át-
vett, hiánytalan kérelem alapján 2005. 11. 14-én megálla-
pította, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely – mint
a kérelmezõ bejelentett vizsgahelye – tárgyi és infrastruk-

turális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az
Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.
A határozat rendelkezéseire a többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében, 8. §-ában,
a 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet 7. §-ában, illetve az
Akkreditációs Kézikönyv 1. fejezet 1.8.2. pontjában fog-
laltak az irányadók.
A fellebbezés lehetõségérõl a többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése és az Akkredi-
tációs Kézikönyv 1. fejezetének 1.8.3. pontja rendelkezik.

Fazekas Márta s. k.
Professzorok Háza

Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs
Központ
igazgató

Ügyszám: AK-IX/14/2005.

* * *

Az Osztrák Intézet Budapest Kht. (1061 Budapest, And-
rássy u. 21.), mint az Österreichisches Sprachdiplom
Deutsch ÖSD (A–1090 Wien, Althanstrasse 7–9/10.) ma-
gyarországi képviselõje, akkreditált vizsgaközpont által
akkreditált vizsgahely létesítése iránt benyújtott kérelem
tárgyában – a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület döntése
alapján – az alábbi határozatot hozzuk:

az Osztrák Intézet Budapest Kht. vizsgahelyeként akk-
reditáljuk:
Név: Deutsch-Haus Nyelviskola Vác
Cím: 2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 58.
Nyelvvizsgarendszer: ÖSD
Nyelvek: egynyelvû német
Fajta: általános

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamato-
san biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akk-
reditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon be-
lül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az
oktatási miniszternél lehet fellebbezni.
Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
Ez a határozat csak az AK-IX/1/2000. számú határozattal
együtt érvényes.

INDOKLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2005. 09. 26-án át-
vett, hiánytalan kérelem, valamint a helyszíni szemle alap-
ján 2005. 11. 21-én megállapította, hogy a rendelkezõ
részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ bejelentett
vizsgahelye – tárgyi és infrastrukturális feltételei megfe-
lelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyv-
ben foglalt feltételeknek.
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A határozat rendelkezéseire a többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében, 8. §-ában,
a 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet 7. §-ában, illetve az
Akkreditációs Kézikönyv 1. fejezet 1.8.2. pontjában fog-
laltak az irányadók.
A fellebbezés lehetõségérõl a többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése és az Akkredi-
tációs Kézikönyv 1. fejezetének 1.8.3. pontja rendelkezik.

Fazekas Márta s. k.
Professzorok Háza

Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs
Központ
igazgató

Ügyszám: AK-IX/15/2005.

* * *

A Goethe-Institut Budapest (1061 Budapest, Andrássy
út 24.), mint a Goethe Institut Zentralverwaltung
(D–80637 München, Helene-Weber-Allee 1.) magyaror-
szági képviselõje, akkreditált vizsgaközpont által bejelen-
tett vizsgahely létesítése iránt benyújtott kérelem tárgyá-
ban – a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület döntése alapján
– engedélyezzük, hogy:

a Goethe-Institut Budapest bejelentett vizsgahelyeként
mûködjön:
Név: New York Nyelviskola Kft.
Cím: 4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 16.

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamato-
san biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akk-
reditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon be-
lül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az
oktatási miniszternél lehet fellebbezni.
Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
Ez a határozat csak az AK-X/1/2000. számú határozattal
együtt érvényes.

INDOKLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2005. 10. 17-én át-
vett, hiánytalan kérelem alapján 2005. 11. 14-én megálla-
pította, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely – mint
a kérelmezõ bejelentett vizsgahelye – tárgyi és infrastruk-
turális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az
Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.
A határozat rendelkezéseire a többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében, 8. §-ában,
a 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet 7. §-ában, illetve az

Akkreditációs Kézikönyv 1. fejezet 1.8.2. pontjában fog-
laltak az irányadók.
A fellebbezés lehetõségérõl a többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése és az Akkredi-
tációs Kézikönyv 1. fejezetének 1.8.3. pontja rendelkezik.

Fazekas Márta s. k.
Professzorok Háza

Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs
Központ
igazgató

Ügyszám: AK-X/19/2005.

* * *

A Goethe-Institut Budapest (1061 Budapest, Andrássy
út 24.), mint a Goethe Institut Zentralverwaltung
(D–80637 München, Helene-Weber-Allee 1.) magyaror-
szági képviselõje, akkreditált vizsgaközpont által bejelen-
tett vizsgahely létesítése iránt benyújtott kérelem tárgyá-
ban – a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület döntése alapján
– engedélyezzük, hogy:

a Goethe-Institut Budapest bejelentett vizsgahelyeként
mûködjön:
Név: Magyarországi Németek Általános Mûvelõdési
Központja Továbbképzési Intézet
Cím: 6500 Baja, Duna u. 33.

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamato-
san biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akk-
reditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon be-
lül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az
oktatási miniszternél lehet fellebbezni.
Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
Ez a határozat csak az AK-X/1/2000. számú határozattal
együtt érvényes.

INDOKLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2005. 10. 17-én át-
vett, hiánytalan kérelem alapján 2005. 11. 14-én megálla-
pította, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely – mint
a kérelmezõ bejelentett vizsgahelye – tárgyi és infrastruk-
turális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az
Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.
A határozat rendelkezéseire a többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében, 8. §-ában,
a 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet 7. §-ában, illetve az
Akkreditációs Kézikönyv 1. fejezet 1.8.2. pontjában fog-
laltak az irányadók.
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A fellebbezés lehetõségérõl a többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése és az Akkredi-
tációs Kézikönyv 1. fejezetének 1.8.3. pontja rendelkezik.

Fazekas Márta s. k.
Professzorok Háza

Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs
Központ
igazgató

Ügyszám: AK-X/20/2005.

* * *

Az ELTE Idegennyelvi Továbbképzõ Központ (1085
Budapest, Rigó u. 16.) akkreditált vizsgaközpont által
akkreditált vizsgahely létesítése iránt benyújtott kérelem
tárgyában – a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület döntése
alapján – az alábbi határozatot hozzuk:

az ELTE Idegennyelvi Továbbképzõ Központ vizsga-
helyeként akkreditáljuk:
Név: Károli Gáspár Református Egyetem Idegen
Nyelvi Lektorátus
Cím: 1088 Budapest, Reviczky u. 4/C
Nyelvvizsgarendszer: ITK ORIGO
Nyelvek: kétnyelvû angol, német, spanyol
Fajta: általános

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamato-
san biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akk-
reditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon be-
lül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az
oktatási miniszternél lehet fellebbezni.
Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
Ez a határozat csak az AK-I/1/2000. számú határozattal
együtt érvényes.

INDOKLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2005. 10. 06-án át-
vett, hiánytalan kérelem, valamint a helyszíni szemle alap-
ján 2005. 11. 28-án megállapította, hogy a rendelkezõ
részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ bejelentett
vizsgahelye – tárgyi és infrastrukturális feltételei megfe-
lelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyv-
ben foglalt feltételeknek.
A határozat rendelkezéseire a többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében, 8. §-ában,
a 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet 7. §-ában, illetve az
Akkreditációs Kézikönyv 1. fejezet 1.8.2. pontjában fog-
laltak az irányadók.

A fellebbezés lehetõségérõl a többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése és az Akkredi-
tációs Kézikönyv 1. fejezetének 1.8.3. pontja rendelkezik.

Fazekas Márta s. k.
Professzorok Háza

Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs
Központ
igazgató

Ügyszám: AK-I/87/2005.

KÖZLEMÉNYEK

A Kaposvári Egyetem alapító okirata

A Kaposvári Egyetem (a továbbiakban: intézmény) ré-
szére az államháztartásról szóló, többször módosított
1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-a, valamint a felsõokta-
tásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXX. tör-
vény (a továbbiakban: Ftv.) alapján az alábbi alapító okira-
tot adom ki.
Az 1999. évi LII. törvény rendelkezései alapján 2000. ja-
nuár 1-jei hatállyal létrehozott intézmény jogelõdei:
– a Pannon Agrártudományi Egyetem Állattenyésztési
Kara, amelynek jogelõdje az 1961-ben alapított Felsõfokú
Mezõgazdasági Technikum, Kaposvár, az 1971. évi 21. sz.
tvr.-rel és az 1035/1971. (IX. 8.) Korm. számú határozattal
létrehozott Mezõgazdasági Fõiskola, Kaposvár, továbbá a
37/1986. (VIII. 31.) Mt. sz. rendelettel létesített keszthelyi
(1986-tól Pannon) Agrártudományi Egyetem Állatte-
nyésztési Kar, Kaposvár, és az ennek szervezetében mû-
ködõ, 1971-ben alapított Iregszemcsei Takarmányter-
mesztési Kutató Intézet és az 1959-ben alapított veszprémi
Mûszaki Kémiai Kutató Intézet;
– a Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképzõ Fõiskola, amely-
nek jogelõdje az 1950-ben megszervezett középfokú ál-
lami tanító- és óvóképzõ, az 1958. évi 26. sz. tvr. és a
187/1958. (M. K. 23.) MM sz. utasítás alapján létrejött fel-
sõfokú Kaposvári Tanítóképzõ Intézet és az 1974. évi
13. sz. tvr.-rel és az 1045/1974. (VIII. 31.) Mt. határozattal
1975. szeptember 1-jétõl fõiskolává átszervezett Kapos-
vári Tanítóképzõ Fõiskola; a fõiskola Csokonai Vitéz Mi-
hály nevét az 1989. évi 16. sz. tvr. alapján vette fel.

1. Az intézmény neve: Kaposvári Egyetem
Rövidített megnevezése: KE
University of Kaposvár

2. Az intézmény alapítója a Magyar Köztársaság Ország-
gyûlése.

3. Az intézmény felügyeleti szerve az Oktatási Minisz-
térium.
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4. Az intézmény székhelye: 7400 Kaposvár, Guba Sándor
u. 40.
Telephely: Lovasakadémia Ágazat: 7400 Kaposvár, Guba
Sándor u. 40.
Vadgazdálkodási Tájközpont: 7457 Bõszénfa, Malom
u. 3.

5. Az intézmény gazdálkodási jogköre: önállóan gazdál-
kodó, teljes jogkörrel rendelkezõ központi költségvetési
szerv.

6. Az intézmény szakágazati besorolása: 803010, egye-
temi oktatás.

7. Az intézményhez részben önállóan gazdálkodó költség-
vetési szerv nem tartozik.

8. Az intézmény tevékenységi körei
8.1. Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevé-
kenysége
– Az intézmény Szervezeti és Mûködési Szabályzatának
(a továbbiakban: szabályzat) mellékletében felsorolt tudo-
mányterületeken és tudományágakban, a szakindítási en-
gedéllyel rendelkezõ szakokon, a jóváhagyott képesítési
követelmények szerint, egyetemi és fõiskolai szintû alap-
képzést, kiegészítõ alapképzést, szakirányú továbbkép-
zést, valamint felsõfokú szakképzést folytathat nappali,
esti és levelezõ tagozaton, továbbá távoktatásban, s e kép-
zési formákban oklevelet, illetve bizonyítványt ad ki.
– A Magyar Akkreditációs Bizottság jóváhagyása alapján
doktori képzést folytat, és doktori fokozatot ítél oda. Habi-
litációs eljárást folytat le.
– Továbbképzést folytat az erre vonatkozó külön jogsza-
bály rendelkezései szerint.
– A képzéshez kapcsolódó tudományterületeken és mûvé-
szeti területeken tudományágakban tudományos kutatást
és fejlesztést, tudományszervezõ, múzeumi és kulturális
örökségvédelmi tevékenységet végez.
– Az Ftv.-ben foglaltak alapján részt vesz az agrárgazda-
ság körébe tartozó feladatok ellátásában a vonatkozó kü-
lön jogszabályok rendelkezései szerint.
– Közoktatási intézmények fenntartójaként közoktatási
feladatokat lát el.
– A gyakorlati képzés céljaira tanüzemet, tangazdaságot,
lovasakadémiát és vadgazdálkodási tájközpontot üzemel-
tet.
– A nemzeti és az egyetemes kultúra és a mûvészetek köz-
vetítésével, mûvelésével és fejlesztésével hozzájárul a
hallgatók felkészítéséhez az értelmiségi létre.
– Az oktatás és a kutatás színvonalas ellátásához szüksé-
ges nemzetközi kapcsolatait fejleszti és ápolja.
– Tankönyv- és jegyzetkiadást, taneszköz-fejlesztést vé-
gez.
– Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére sa-
ját szervezetében tankönyv- és jegyzetellátást, könyvtári
és laboratóriumi szolgáltatást, kollégiumi elhelyezést, kul-

turális és sportolási lehetõséget nyújt, továbbá olyan szol-
gáltatásokat, amelyek a hallgatók beilleszkedését, egész-
séges életvitelét és egészségügyi ellátását szolgálják.
– Az alkalmazásában lévõ közalkalmazottak ellátásával
kapcsolatos feladatokat nézve a vonatkozó jogszabályok
szerint.
– Az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és fo-
lyamatos fejlesztésével kapcsolatban saját szervezetben
lát el feladatokat.
– Feladatai teljesítése érdekében igazgatási, szervezési,
pénzügyi, gazdasági, mûszaki és más szolgáltató szerve-
zeti egységeket mûködtet.

A felsorolt feladatokat az intézmény alaptevékenységként
látja el, amelynek alapvetõ anyagi feltételeit az állam biz-
tosítja az Ftv.-ben foglalt rendelkezések szerint. Az intéz-
mény mûködtetésének forrását képezik továbbá a saját be-
vételek, illetve a számára felajánlott vagyon is.

8.2. Az intézmény az alaptevékenységén belül jogosult
olyan kiegészítõ tevékenység végzésére, amelyet az alap-
tevékenysége feltételeként rendelkezésre álló, s e célra
csak részben lekötött személyi és anyagi kapacitások foko-
zott kihasználásával, nem nyereségszerzés céljából végez.
Az e tevékenység keretében végzett szolgáltatás, ter-
mék-elõállítás értékesítésébõl származó bevételnek fedez-
nie kell a tevékenységet terhelõ összes kiadást – beleértve
az üzemeltetési, fenntartási kiadások tevékenységre jutó
arányos hányadát is – a bevétel fel nem használható részé-
nek figyelembevétele mellett.

Ilyen tevékenységek elsõsorban:
– az államilag finanszírozott felsõfokú szakemberképzés-
ben részt vevõ hallgatók számára olyan képzés, illetve
szolgáltatás nyújtása, amely közvetlenül nem kapcsolódik
a képesítési követelményekben és a tantervekben foglalt
tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez,
– költségtérítéses felsõfokú szakemberképzés a szakindí-
tási engedéllyel rendelkezõ szakokon, valamennyi képzési
szinten és formában,
– felvételi elõkészítõ és egyéb tanfolyamok tartása,
– általános továbbképzés,
– az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ, szakképesí-
tést nyújtó iskolarendszeren kívüli szakképzés folytatása,
– a képzéshez kapcsolódó tudományágakban kutatás és
fejlesztés, tudományszervezés, kultúramûvelés és fejlesz-
tés, mûvészeti, szaktanácsadói és egyéb tevékenység,
– az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak hasz-
nosítása (kiadói tevékenység, nyomdaipari szolgáltatások,
nyomdaipari termék gyártása, munkahelyi vendéglátás,
üzemi étkeztetés, sportlétesítmények és oktatást szolgáló
helyiségek, valamint kollégiumi szálláshelyek bérbe adá-
sa, mezõgazdasági termékek elõállítása, értékesítése, gyó-
gyító tevékenység),
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– az Ftv.-ben foglaltak alapján részt vesz az egészségügy
körébe tartozó feladatok ellátásában a vonatkozó külön
jogszabályi rendelkezések szerint,
– külön jogszabályi rendelkezések szerint közremûködik
az egészségügyi szak- és továbbképzésben.

8.3. Az intézmény alaptevékenységén túlmenõen – alap-
feladatai ellátásának sérelme nélkül – jogosult az alapító
okiratban, valamint a szabályzatban meghatározott fel-
adatkörnek megfelelõ vállalkozási tevékenységre, a külön
jogszabályban foglaltak figyelembevételével. Az e tevé-
kenység keretében végzett szolgáltatás, termék-elõállítás
értékesítésébõl származó bevételnek fedeznie kell a tevé-
kenységet terhelõ összes kiadást – beleértve az üzemelte-
tési, fenntartási kiadások tevékenységre jutó arányos há-
nyadát is – a bevétel fel nem használható részének figye-
lembevétele mellett. A vállalkozási tevékenység bevétele
nem haladhatja meg az éves költségvetés tervezett összki-
adásának 25%-át.
Az alap- és vállalkozási tevékenységek szétválasztásának
elveit és a vállalkozási szerzõdéskötés rendjét az intéz-
mény belsõ szabályzatában kell rögzíteni. A szabályzat
részletesen felsorolja a vállalkozási tevékenységeket és
azok forrásait.

9. Az intézmény tevékenységi köreinek TEÁOR szerinti
részletes felsorolását a Szabályzat tartalmazza.

10. Az intézmény szervezete és vezetése
Az intézmény szervezeti felépítését és mûködésének rend-
jét részletesen a Szabályzat határozza meg, amelyet – illet-
ve annak módosítását – meg kell küldeni az oktatási mi-
niszternek.
Az intézmény vezetõje a rektor, akit – pályázat útján, az
Egyetemi Tanács döntése alapján – az oktatási miniszter
elõterjesztésére a köztársaság elnök bíz meg, illetve ment
fel.
A rektor munkáltatói, kötelezettségvállalási és utalványo-
zási jogkörét, valamint egyéb hatásköreit és azok átruhá-
zásának eseteit az Ftv. és a szabályzat rögzíti.
Az intézményvezetõ tekintetében az oktatási miniszter, il-
letõleg – jogszabályban meghatározott esetekben – átruhá-
zott hatáskörben az intézményi tanács gyakorolja a mun-
káltatói jogköröket.

11. Az intézmény kezelésében lévõ és tartósan bérelt ingat-
lanok jegyzéke, továbbá az intézményi hozzájárulással
vagy közremûködéssel létrehozott, illetve mûködtetett tár-
saságok, egyesületek, alapítványok és egyéb szervezetek
jegyzéke és alapító okiratai, illetve az alapítással össze-
függõ más dokumentumai a szabályzat mellékletét képezik.

12. Jelen alapító okirat az Oktatási Közlönyben történõ
megjelenését követõ 8. naptól lép hatályba.

Magyar Bálint s. k.,
oktatási miniszter

Pályázati felhívás
felsõoktatási intézmény álláshelyére

Meghirdetõ intézmény: Semmelweis Egyetem.
Munkahely: Bõr-, Nemikórtani és Bõronkológiai Klinika.
Betöltendõ munkakör: klinikai orvos – határozott idõtar-
tamú kinevezéssel.

Feladata a klinikán folyó oktató-kutató és gyógyító mun-
kában való részvétel mellett a bõrgyógyász-szakképesítés
megszerzése.

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– általános orvostudományi karon szerzett egyetemi vég-
zettség,
– befejezett központi gyakornoki törzsképzés,
– angol- és francianyelv-ismeret,
– tudományos fokozat elõnyt jelent.

A pályázati kérelemhez mellékelni kell:
– hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– szakmai önéletrajz,
– diploma vagy (helyben) hitelesített másolata,
– állami nyelvvizsga-bizonyítvány vagy (helyben) hitele-
sített másolata – amennyiben van,
– tudományos fokozat dokumentuma vagy (helyben) hite-
lesített másolata – amennyiben van,
– orvosok országos nyilvántartásba vételének dokumentu-
ma vagy (helyben) hitelesített másolata,
– kamarai tagság igazolása,
– 1 db színes igazolványkép,
– ”Személyi adatlap” és „Nyilatkozat” [nyomtatványai be-
szerezhetõk az egyetem Humánpolitikai (Önálló) Osztá-
lyán, vagy letölthetõk a www.old.sote.hu/human címû
honlapról].
A szabályszerûen összeállított pályázatot a Semmelweis
Egyetem Humánpolitikai (Önálló) Osztályán (1085 Buda-
pest, Üllõi út 26., fszt. 11.) kell benyújtani, az Oktatási
Közlönyben való megjelenéstõl számított 30 napon belül.
Elbírálására a beadási határidõ lejártát követõ 30. napon
belül kerül sor.

Zelenákné Bogár Tünde s. k.,
Humánpolitikai Osztály
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Pályázati felhívás
nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetõi állásaira

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

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

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

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

meg.

Rövidítések:

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

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

1. 2. 3. 4.

Óvodavezetõ

Budapest Fõváros II.
Ker. Önkormányzatá-
nak Képviselõ-testülete
1024 Budapest,
Mechwart liget 1.

Szemlõhegy Utcai Óvoda
1025 Budapest,
Szemlõhegy u. 27/b.
Óvodavezetõ

Szakirányú fõiskolai v.,
10 év szgy.
Elõny: közoktatási intéz-
ményben szerzett vezetõi,
ill. vezetõ-helyettesi gya-
korlat, valamint szak-
vizsga.

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Pbhi: megjelenéstõl számított
60 nap.

452 OKTATÁSI KÖZLÖNY 4. szám



1. 2. 3. 4.

Belváros-Lipótváros
Budapest Fõváros
V. Ker. Önkormányzat
1051 Budapest,
Erzsébet tér 4.

Játékkal-mesével
Óvoda
1055 Budapest,
Kossuth L. tér 9.
Óvodavezetõ

Felsõfokú szakirányú
v., legalább 5 év szgy.
Elõny: idegennyelv-tu-
dás, közoktatás-vezetõi
képesítés.

ÁEI: 2006. aug. 1.
Pbhi: 2006. ápr. 1.
Pehi: 2006. júl. 15.
Juttatás: étkh.
Pc.: Budapest V. Ker. Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatal
Mûvelõdési Osztály

Eger Megyei Jogú
Város Önkormányzata
3300 Eger,
Dobó tér 2.
Tel.: (36) 523-790
Fax: (36) 523-791

Eszterlánc Óvoda
3300 Eger,
Remenyik Zsigmond
út 17.
Tel.: (36) 411-979
Óvodavezetõ

Benedek Elek Napközi
Otthonos Óvoda
3300 Eger,
Vallon út 4.
Tel.: (36) 436-558
Óvodavezetõ

Gyermeklánc Óvoda
3300 Eger,
Vízimolnár út 1.
Tel.: (36) 410-481
Óvodavezetõ

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v. és szakkép-
zettség, legalább 5 év
szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga, óvodapedagó-
gusi-, vagy
tanügy-igazgatási, vagy
közoktatás-vezetõi
szak.

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás 2011. júl. 31-ig
szól.
Pehi: a közzétételtõl számított
40 nap.
Pc.: Eger Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Közokta-
tási Iroda

Érd Város Önkormány-
zatának Képviselõ-tes-
tülete
2030 Érd,
Alsó u.1.
Tel.: (23) 365-132
Fax: (23) 365-340

4. Sz. Óvoda
2030 Érd,
Fácán köz 3.
Óvodavezetõ

8. Sz. Óvoda
2030 Érd,
Felsõ u.51.
Óvodavezetõ

Felsõfokú szakirányú
v., legalább 5 év szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga, közoktatási ve-
zetõ v.

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás 2011. júl.31-ig szól.
Pehi: a megjelenéstõl számított
60. napot követõ elsõ képvise-
lõ-testületi ülés.
A pályázathoz csatolni kell: kéz-
zel írt szakmai ön.-t, az adott
óvoda nevelési programjához
kapcsolódó vpr.-t is.
A pályázatot 5 példányban kell
benyújtani.
Pc.: Érd Város Önkormányzat
Oktatási és Mûvelõdési Osztály

Fehérgyarmat Város
Önkormányzata
4900 Fehérgyarmat,
Kiss Ernõ u. 2.
Tel.: (44) 510-241
Fax: (44) 510-232

Napközi Otthonos Óvoda
4900 Fehérgyarmat,
Szent István tér 1.
Óvodavezetõ

Szakirányú felsõfokú
iskolai v. és szakkép-
zettség, legalább 5 év
szgy.
Elõny: közoktatás-veze-
tõi szakképesítés, veze-
tõi gyakorlat.

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás 2011. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pehi: 2006. jún. 30.
A pályázathoz csatolni kell: vég-
zettséget tanúsító eredeti okleve-
let, vagy annak, ill. azoknak a
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közjegyzõ által hitelesített máso-
latát, a korábbi munkaviszo-
nyokra vonatkozó igazolásokat
is.
A képviselõ-testület fenntartja
azt a jogát, hogy megfelelõ pá-
lyázó hiányában, a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítsa.
Pc.: Dr. Balku János jegyzõ

Gyöngyös Város Ön-
kormányzata
3200 Gyöngyös,
Fõ tér 13.
Tel.: (37) 510-350

Dobó Úti Óvoda
3200 Gyöngyös,
Dobó u. 2.
Óvodavezetõ

Óvodapedagógusi fõis-
kolai v., szakképzett-
ség, legalább 5 év szgy.

ÁEI: 2006. júl. 1.
A megbízás 2011. aug. 15-ig,
5 évre szól.
Pehi: 2006. jún. 30.
A pályázathoz csatolni kell: vég-
zettséget, képzettséget igazoló
dokumentumok közjegyzõvel hi-
telesített másolatát is.
Pc.: Gyöngyös Város Polgár-
mesteri Hivatal Intézményi és
Humán Kapcsolatok Igazgatósága

Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Közgyûlése
4401 Nyíregyháza,
Kossuth tér 1.

Százszorszép Óvoda
4401 Nyíregyháza,
Kállói u. 109/a.
Óvodavezetõ

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v., 5 év szgy.

ÁEI: 2006. szept. 1.
A megbízás 2011. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pehi: 2006. ápr. 30.
Pc.: Dr. Szemán Sándor jegyzõ
4401 Nyíregyháza,
Pf.: 83

Iskolaigazgató

1. 2. 3. 4.

Budapest Fõváros
II. Ker. Önkormányza-
tának Képviselõ-testü-
lete
1024 Budapest,
Mechwart liget 1.

Fenyves Utcai Általá-
nos Iskola
1026 Budapest,
Fenyves u. 1.
Igazgató

Pitypang Utcai Általá-
nos Iskola
1025 Budapest,
Pitypang u. 17.
Igazgató

Törökvész Úti Általá-
nos Iskola
1025 Budapest,
Törökvész út 67.
Igazgató

Szakirányú fõiskolai v.,
10 év szgy.
Elõny: közoktatási in-
tézményben szerzett ve-
zetõi ill.
vezetõ-helyettesi gya-
korlat, valamint szak-
vizsga.

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Pbhi: megjelenéstõl számított
60 nap.
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Budapest Fõváros
Terézváros
Önkormányzata
1067 Budapest,
Eötvös u. 3.
Tel.: 342-7582

Lovag Utcai Általános
Iskola
1066 Budapest,
Lovag u. 9–11.
Igazgató

Fõiskolai tanár szakos
v., 5 év szgy.

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás 2011. júl.31-ig szól.

Budapest Fõváros
XVI. Kerületi Önkor-
mányzatának Kép-
viselõ-testülete
1163 Budapest,
Havashalom u. 43.
Tel.: 401-1523
Fax: 401-1419

Lemhényi Dezsõ
Általános Iskola
1163 Budapest,
Hõsök fasora 30.
Igazgató

Az intézményben peda-
gógus-munkakör betöl-
téséhez szükséges
felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, 5 év
pedagógus-munkakör-
ben szerzett szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga.

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás 2011. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pehi: a pályázat benyújtási ha-
táridejét követõ 60. nap.
A pályázatokat „Pályázat a Lem-
hényi Dezsõ Általános Iskola
igazgatói álláshelyére” megjelö-
léssel kell benyújtani.
Pc.: Budapest Fõváros XVI. Ke-
rületi Önkormányzat Polgármes-
teri Hivatalának Mûvelõdési
Ügyosztálya

Dudar és Bakonynána
Községi Önkormányza-
tok Közoktatási Társu-
lásának Társulási
Tanácsa
8416 Dudar,
Rákóczi u.19.
Tel.: (88) 487-002

Közös Igazgatású Köz-
oktatási Intézmény
8422 Bakonynána,
Alkotmány u. 9.
Tel.: (88) 587-350
Igazgató

Az intézmény egységei:
Általános és Zeneiskola
8422 Bakonynána,
Alkotmány u. 9.

Német Nemzetiségi
Napközi Otthonos Óvoda
8422 Bakonynána,
Alkotmány u. 3.,

Általános Iskola
8416 Dudar,
Hunyadi u. 13.

Napközi Otthonos Óvoda
8416 Dudar,
Kossuth u. 26.

Legalább 10 év pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szgy.,
pedagógus-munkakör-
ben fennálló, határozat-
lan idõre szóló
jogviszony.
Elõny: közoktatás-veze-
tõi képesítés, német
nemzetiségi pedagógusi
v., vezetõi gyakorlat.

ÁEI: 2006. júl. 15.
A megbízás 2011. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pehi: a megjelenéstõl számított
90 nap.
Juttatás: szükség esetén szl.
A pályázatot írásban, postai úton,
„Intézményvezetõi pályázat” meg-
jelöléssel kell benyújtani.
Pc.: Dudar és Bakonynána köz-
ségek körjegyzõje

Dorogháza, Nemti és
Szuha Közoktatási In-
tézményfenntartó Tár-
sulási Tanács
3153 Dorogháza,
Malom út 24.
Tel./fax: (32) 368-172

Móra Ferenc
Általános Iskola
3153 Dorogháza,
Malom út 110.
Igazgató

Felsõfokú iskolai peda-
gógus-szakképesítés,
legalább 5 év pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga.

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás 2011. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pehi: a szakalkalmazotti vélemé-
nyezés határidejének lejártát kö-
vetõ 30 napon belül.
Pc.: Dorogháza község polgár-
mestere
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Dunakeszi Város
Önkormányzata
2120 Dunakeszi,
Fõ út 25.
Tel.: (27) 542-887
Fax: (27) 542-879

Bárdos Lajos
Általános Iskola
2120 Dunakeszi,
Iskola sétány 18.
Igazgató

Fazekas Mihály
Általános Iskola
2120 Dunakeszi,
Radnóti u. 29.
Igazgató

Felsõfokú pedagógusi
v., legalább 5 év szgy.,
közoktatás-vezetõi
szakvizsga.

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás 5 évre szól.

Eger Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata
3300 Eger,
Dobó tér 2.
Tel.: (36) 523-790
Fax: (36) 523-791

Lenkey János
Általános Iskola
3300 Eger,
Markhot Ferenc út 6.
Tel.: (36) 310-046
Igazgató

Felsõfokú pedagógusi
v. és szakképzettség,
legalább 5 év szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga, vagy tanügy-
igazgatási-, vagy
közoktatás-vezetõi szak.

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás 2011. júl. 31-ig szól.
Pbhi: a közlönyben történõ köz-
zétételtõl számított 40 nap.
Pc.: Eger Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Közokta-
tási Iroda

Móra Ferenc
Általános Iskola
és Elõkészítõ Szakiskola
3300 Eger,
Bem tábornok út 3.
Tel.: (36) 516-115
Igazgató

Gyógypedagógiai tanári
v. és szakképzettség,
legalább 5 év szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga, vagy tanügy-
igazgatási-, vagy
közoktatás-vezetõi szak.

Farkas Ferenc
Zeneiskola
3300 Eger,
Dobó tér 13.
Tel.: (36) 310-275
Igazgató

A mûvészeti tárgynak
megfelelõ tanári vagy
mûvész felsõfokú v. és
szakképzettség, leg-
alább 5 év szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga, vagy tanügy-
igazgatási-, vagy
közoktatás-vezetõi szak.

Andrássy György
Közgazdasági
Szakközépiskola
3300 Eger,
Klapka György út 7.
Tel.: (36) 510-060
Igazgató

Egyetemi szintû tanári
v. és szakképzettség,
legalább 5 év szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga, vagy tanügy-
igazgatási-, vagy
közoktatás-vezetõi szak

Egri Kereskedelmi,
Mezõgazdasági,
Vendéglátóipari Szak-
közép-, Szakképzõ
Iskola és Kollégium
3300 Eger,
Pozsonyi út 4-6.
Tel.: (36) 324-122
Igazgató
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Gyenesdiás Nagyköz-
ség Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
8315 Gyenesdiás,
Kossuth L. u. 97.
Tel.: (88) 312-737
Fax: (88) 314-550

Általános és Alapfokú
Mûvészeti Iskola
Igazgató

Felsõfokú pedagógiai
v., legalább 5 év szgy.
Elõny: vezetõképzõi v.

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás 2011. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pehi: legkésõbb 2006. jún. 30.
Pc.: Dr. Kardos József jegyzõ

Gyöngyös Város
Önkormányzata
3200 Gyöngyös,
Fõ tér 13.
Tel.: (37) 510-350

Egressy Béni
Általános Iskola
3200 Gyöngyös,
Iskola u. 1.
Igazgató

Tanítói vagy az iskolá-
ban oktatott tantárgy-
nak vagy mûveltségi
területnek megfelelõ fõ-
iskolai vagy egyetemi
szintû tanári képesítés,
legalább 5 év szgy.

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás 2011. aug. 15-ig,
5 évre szól.
Pehi: 2006. jún. 30.
A pályázathoz csatolni kell: vég-
zettséget, képzettséget igazoló
dokumentumok közjegyzõvel hi-
telesített másolatát is.
Pc.: Gyöngyös Város Polgár-
mesteri Hivatal Intézményi és
Humán Kapcsolatok Igazgatósága

Kazincbarcika Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
3700 Kazincbarcika,
Fõ tér 4.
Tel.: (48) 514-700
Fax: (48) 514-752

Ádám Jenõ
Központi Általános
Iskola
3700 Kazincbarcika,
Jószerencsét út 1/A.
Igazgató

Kazinczy Ferenc –
Kertvárosi Általános
Iskola
3700 Kazincbarcika,
Herbolyai út 5–7.
Igazgató

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, 5 év
magasabb vezetõi gya-
korlat.

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás 2011. aug. 15-ig,
5 évre szól.
Pehi: 2006. jún. 30.
Pc.: Dr. Király Bálint polgár-
mester

Lajosmizse Város Ön-
kormányzatának Képvi-
selõ-testülete
6050 Lajosmizse,
Városház tér 1.
Tel./fax: (76) 457-575

Általános iskola
Igazgató

Felsõfokú iskolai v.,
szakképzettség, peda-
gógus-szakvizsga, leg-
alább 10 év
pedagógus-munkakör-
ben szerzett szgy., a ne-
velési-oktatási
intézményben pedagó-
gus-munkakörben fenn-
álló, határozatlan idõre
szóló alkalmazás, ill. a
megbízással egyidejû-
leg pedagógus-munka-
körben történõ,
határozatlan idõre szóló
alkalmazás.
Elõny: idegen nyelv is-
merete.

ÁEI: 2006. aug. 16.
A megbízás 2011. aug. 15-ig,
5 évre szól.
Pehi: a pályázat benyújtási ha-
táridejét követõ 60 napon belül.
Juttatás: vp. a pótlékalap
230%-a.
A pályázathoz csatolni kell: vég-
zettségeket, ill. a pedagó-
gus-szakvizsga letételét igazoló
oklevelek hitelesített másolatait,
korábbi munkaviszonyokra vo-
natkozó igazolást is.
Pc., f.: Zsigó Viktor polgármes-
ter

4. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 457



1. 2. 3. 4.

Mezõtúr Város Polgár-
mesteri Hivatala
5400 Mezõtúr,
Kossuth tér 1.
Tel.: (56) 551-901
Fax: (56) 350-971

Kossuth Lajos
Általános Iskola
5400 Mezõtúr,
Kossuth út 84.
Igazgató

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, 5 év
szgy., közoktatás-veze-
tõi szakvizsga.

ÁEI: 2006. aug. 15.
A megbízás 2011. aug. 14-ig,
5 évre szól.
Pehi: a pályázati eljárást követõ
elsõ képviselõ-testületi ülés.
Juttatás: magasabb vp.
A pályázatot személyesen, vagy
postai úton kell benyújtani.
Pc.: Szújóné Jaksits Ildikó hu-
mánpolitikus

Kereskedelmi Szakkö-
zépiskola, Szakiskola
és Kollégium
5400Mezõtúr,
Petõfi u. 5.
Igazgató

Szakirányú egyetemi v.,
5 év szgy., közokta-
tás-vezetõi szakvizsga.

ÁEI: 2006. aug. 15.
A megbízás 2011. aug. 15-ig,
5 évre szól.
Pehi: a pályázati eljárást követõ
elsõ képviselõ-testületiülés.
Juttatás: magasabb vp.
A pályázatot személyesen, vagy
postai úton kell benyújtani.
Pc.: Szújóné Jaksits Ildikó hu-
mánpolitikus

Ózd Város Önkormány-
zata
3600 Ózd,
Városház tér 1.
Tel.: (48) 574-100
Fax: (48) 572-250

Újváros Téri Általános
Iskola
3600 Ózd,
Újváros tér 1.
Igazgató

Felsõfokú szakirányú
v., 5 év szgy.

ÁEI: 2006. aug. 1.
Pehi: 2006. jún. 30.
Pc.: Ózd Városi Polgármesteri
Hivatal Mûvelõdési és Sport
Ügyosztály

Pilis Város Önkor-
mányzatának Képvise-
lõ-testülete
2721 Pilis,
Kossuth Lajos u. 47.
Tel.: (29) 498-142

Széchenyi István
Általános Iskola
és Szakiskola
2721 Pilis,
Széchenyi u. 28.
Igazgató

Egyetemi szintû tanári
v., vagy tanárképzõ fõ-
iskolai v., pedagó-
gus-munkakörben
szerzett 10 év szgy.
Elõny: meglévõ vagy
folyamatban lévõ köz-
oktatás-vezetõi képesí-
tés, 5 év vezetõi
gyakorlat, pedagó-
gus-szakvizsga.

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás 2011. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pehi: a benyújtási határidõ lejár-
tát követõ 60 napon belül.
A pályázathoz csatolni kell:
adatvédelmi nyilatkozatot is.
Pc., f. Csikós János polgármester

Pilisszántó Község Ön-
kormányzatának Képvi-
selõ-testülete
2095 Pilisszántó,
Kossuth Lajos u. 92.
Tel.: (26) 349-558
Fax: (26) 349-110

Szlovák Nemzetiségi
Általános Iskola és
Könyvtár
2095 Pilisszántó,
Petõfi Sándor u. 37.
Igazgató

Nevelési-oktatási intéz-
ményben pedagó-
gus-munkakör
betöltéséhez szükséges
felsõfokú iskolai v., pe-
dagógus-munkakörben
szerzett 5 év szgy.

ÁEI: 2006. aug.1.
A megbízás 2011. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pehi: 2006. júl. 31.
Juttatás: szl. nincs.
Pc.: Pilisszántó Község Polgár-
mesteri Hivatala
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Pirtó Község Önkor-
mányzatának Képvise-
lõ-testülete
6414 Pirtó,
Dózsa György u. 19.

Általános Iskola
és Napközi Otthonos
Óvoda
6414 Pirtó,
Rákóczi u.2.
(Közös igazgatású köz-
oktatási intézmény)
Igazgató

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, leg-
alább 5 év szgy., az in-
tézményben
pedagógus-munkakör-
ben fennálló, határozat-
lan idõre szóló
alkalmazás, ill. a meg-
bízással egyidejûleg pe-
dagógus-munkakörben
történõ, határozatlan
idõre szóló alkalmazás.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga.

ÁEI: 2006. szept. 1.
A megbízás 2012. aug. 15-ig
tart.
A megbízás idõtartama: 5 év,
11 hónap és 15 nap.
Pehi: 2006. júl. 31.
Juttatás: vp. 200%.
A pályázathoz csatolni kell: hite-
les om. másolatát, a közalkalma-
zotti jogviszony beszámításához
szükséges hiteles munkáltatói
igazolást is.
A pályázatot 2 példányban kell
benyújtani.
Pc.: Dr. Tallós Bálint jegyzõ
f., tel.: (77) 540-010, (77)
440-016

Szegedi Tudomány-
egyetem
6720 Szeged,
Dugonics tér 13.
Tel.: (62) 544-008

Juhász Gyula Tanár-
képzõ Fõiskolai Kar
Gyakorló Általános és
Alapfokú Mûvészeti Is-
kola
6725 Szeged,
Boldogasszony sgt. 8.
Igazgató

Fõiskolai vagy egyete-
mi pedagógusi v., leg-
alább 5 év szgy.
Elõny: ezen a területen
végzett tevékenység, a
közoktatás valamely
szakterületén elismert
kutatói munka, pedagó-
gus-szakvizsga, közok-
tatási szakértõi
igazolvány.

ÁEI: 2006. júl. 1.
A megbízás 2011. jún. 30-ig,
5 évre szól.
Pehi: a beadási határidõt követõ
60 nap.
Pc.: rektori hivatal

Tolna Megyei Önkor-
mányzat Közgyûlése
7100 Szekszárd,
Szent István tér 11–13.
Tel.: (74) 505-600
Fax: (74) 505-657

Hunyadi Mátyás
Középiskola
és Szakiskola
7100 Szekszárd,
Hunyadi u. 7.
Igazgató

Egyetemi szintû tanári
v. és szakképzettség,
5 év pedagógus-munka-
körben szerzett szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga, vagy azzal
egyenértékû v.

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás 2011. júl.31-ig szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ elsõ testületi ülés.
A pályázathoz csatolni kell:
adatvédelmi nyilatkozatot is.
A pályázatot „Igazgatási pályá-
zat” megjelöléssel kell benyújta-
ni.
Pc.: Tolna Megyei Önkormány-
zat Közgyûlésének elnöke
f: Tolna Megyei Önkormányzati
Hivatal Humánszolgáltatási Osz-
tály
Tel.: (74) 505-628

Szentes Város Önkor-
mányzatának Képvise-
lõ-testülete
6600 Szentes,
Kossuth tér 6.

Petõfi Sándor
Általános Iskola
6600 Szentes,
Petõfi S. u. 15.
Igazgató

Szakirányú felsõfokú
iskolai v., legalább
5 év szgy.
Elõny: vezetõi gyakor-
lat, pedagógus-szak-
vizsga.

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás 2011. júl. 31-ig
szól.
Pehi: 2006. jún. 30.
A pályázathoz csatolni kell: kí-
vülrõl pályázó esetén b., adatvé-
delmi nyilatkozatot is.
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A pályázatot írásban kell be-
nyújtani.
Pc.: Szentes város polgármestere
f.: Szentes Város Önkormányza-
ta Polgármesteri Hivatal Mûve-
lõdési Iroda
Tel.: (63) 510-368

Szentkirályszabadja
Község Önkormányza-
tának Képviselõ-testü-
lete
8225 Szentkirálysza-
badja, Petõfi u. 12.
Tel.: (88) 599-310

Szent István Király
Általános Iskola
8225 Szentkirálysza-
badja,
József A. u. 6.
Igazgató

Fõiskolán vagy egyete-
men szerzett pedagógus
v., legalább 5 év szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga, vezetõi gyakor-
lat.

ÁEI: 2006. júl. 1.
A megbízás 2011. júl. 1-ig,
5 évre szól.
Pehi: a benyújtási határidõt kö-
vetõ 60 nap. A pályázatot zárt
borítékban, 2 példányban kell
benyújtani.
Pc.: Iványi András polgármester

Szihalom Települési
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
3377 Szihalom,
Hunyadi u. 78.
Tel./fax: (36) 492-000,
(36) 592-000

Óvoda, Általános- és
Zeneiskola (Közös
Igazgatású Közoktatási
Intézmény)
3377 Szihalom,
Hunyadi u. 138.
Igazgató

Szakirányú felsõfokú
v., 5 év szgy.

ÁEI: 2006. szept. 1.
A megbízás 2011. aug. 31-ig,
5 évre szól.
Pehi: 2006. júliusi Kt. ülés.
A pályázathoz csatolni kell: hite-
lesített om.-t is.
Pc.: Szihalom Települési Önkor-
mányzat polgármestere

Várpalota Város Ön-
kormányzatának Képvi-
selõ-testülete
8100 Várpalota,
Gárdonyi G. u. 39.
Tel.: (88) 592-660
Fax: (88) 592-676

Inotai Általános Iskola
és Tagóvodái
8100 Várpalota,
Készenléti lakótelep
Intézményvezetõ

Felsõfokú v., legalább
5 év szgy.
Elõny: szakvizsgával
egyenértékû szakirányú
vezetõi szakképesítés.

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás a képviselõ-testület
döntésétõl függõen 5. legfeljebb
10 év.
Pehi: 2006. máj. 31.
A pályázatot „Pályázat az Inotai
Iskola és Tagóvodái intézmény-
vezetõi álláshelyére” megjelö-
léssel kell benyújtani.
Pc.: Leszkovszki Tibor polgár-
mester

Várkerti Általános Is-
kola és Szakiskola
8100 Várpalota,
Thuri György tér 3.
Intézményvezetõ

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás a képviselõ-testület
döntésétõl függõen 5. legfeljebb
10 év.
Pehi: 2006. máj. 31.
A pályázatot „Pályázat a Vár-
kerti Iskola és Szakiskola intéz-
ményvezetõi álláshelyére”
megjelöléssel kell benyújtani.
Pc.: Leszkovszki Tibor polgár-
mester
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Besenyõtelek Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
3373 Besenyõtelek,
Fõ út 89.
Tel.: (36) 441-633

Általános Mûvelõdési
Központ
3377 Besenyõtelek,
Fõ út 108.
Igazgató

Felsõfokú szakirányú
v., 5 év pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szgy.
Elõny: közoktatás-veze-
tõi szakvizsga.

ÁEI: 2006. aug. 15.
A megbízás 2011. aug. 15-ig,
5 évre szól.
Pehi: a benyújtási határidõt kö-
vetõ 60 nap.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai gyakorlatot igazoló hi-
teles okmányokat, iskolai vég-
zettséget tanúsító oklevelet,
vagy annak hiteles másolatát is.
A pályázatot „Pályázat ÁMK
igazgatói álláshelyére” megjelö-
léssel kell benyújtani.
Pc.: Kalóz András polgármester

Budapest Fõváros Teréz-
város Önkormányzata
1067 Budapest,
Eötvös u. 3.
Tel.: 342-7582,
342-0509

Terézvárosi Nevelési
Tanácsadó
1062 Budapest,
Bajza u. 46.
Intézményvezetõ

Egyetemi szakirányú v.
(pszichológus, gyer-
mekpszichiáter), 5 év
szgy.

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás 2011. júl. 31-ig
szól.

Hallássérültek Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani Intézménye
Igazgatótanácsa
4031 Debrecen,
Széchenyi u. 60.
Tel.: (52) 412-241
Fax: (52) 412-191

Hallássérültek Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani Intézménye
Pedagógiai szakszolgá-
lati egységvezetõ

Szurdopedagógia vagy
hallássérültek pedagó-
giája szakos gyógype-
dagógiai tanári v., 5 év
szgy.

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás 2011. júl. 31-ig
szól.
Pehi: 2006. máj. 31.
Pc.: Pásku Tibor igazgató

Kazincbarcika Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
3700 Kazincbarcika,
Fõ tér 4.

Pedagógiai Szakszol-
gáltató Központ
3700 Kazincbarcika,
Építõk útja 15.
Igazgató

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, 5 év
magasabb vezetõi gya-
korlat.

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás 2011. aug. 15-ig,
5 évre szól.
Pehi: 2006. jún. 30.
Pc.: Kazincbarcika város polgár-
mestere

Keszthely Város Ön-
kormányzata
8360 Keszthely,
Fõ tér 1.
Tel.: (83) 505-506
Fax: (83) 505-501

Csokonai Vitéz Mihály
Általános Mûvelõdési
Központ
Igazgató

Pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges,
fõiskolán vagy egyete-
men szerzett tanári v. és
szakképzettség, leg-
alább 5 év – Közokt.
Tv. 18. § (6) bekezdé-
sében meghatározott ki-
vétellel – pedagógus-
munkakörben szerzett
szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga vagy azzal
egyenértékû v.

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás 2011. júl. 31-ig
szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ elsõ képvise-
lõ-testületi ülés.
A pályázathoz csatolni kell:
adatvédelmi nyilatkozatot is.
Pc.: Keszthely város polgármes-
tere
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Lajosmizse Város Ön-
kormányzatának Képvi-
selõ-testülete
6050 Lajomizse,
Városház tér 1.
Tel./fax: (76) 457-575

Lajosmizse Város Ön-
kormányzata Egészség-
ügyi, Gyermekjóléti és
Szociális Intézménye
Intézményvezetõ

Az 1/2000. (I. 7.)
SzCsM rendelet 3. szá-
mú melléklete vagy a
15/1998. (IV. 30.) NM
rendelet 2. számú mel-
léklete szerinti szakirá-
nyú v., legalább 5 év
felsõfokú végzettséget
vagy felsõfokú szakmai
képesítést igénylõ, a
gyermekvédelem, a
szociális ellátás, ill. a
közoktatás területén
végzett munkakörben
szerzett szgy.

ÁEI: 2006. júl. 7.
A megbízás 2011. júl. 6-ig,
5 évre szól.
Pbhi: a Szociális Közlönyben, az
Oktatási Közlönyben, valamint a
Hivatalos Értesítõben történõ
megjelenést követõ 30. nap.
Pehi: a pályázat benyújtási ha-
táridejét követõ 60 napon belül.
Juttatás: vp. a pótlékalap
250%-a.
A pályázathoz csatolni kell: a
végzettségeket igazoló okleve-
lek hitelesített másolatát, koráb-
bi munkaviszonyokra vonatkozó
igazolást is.
Pc., f.: Zsigó Viktor
polgármester

Ózd Város Önkormány-
zata
3600 Ózd,
Városház tér 1.
Tel.: (48) 574-100
Fax: (48) 572-250

Csépány-Somsály Álta-
lános Mûvelõdési Köz-
pont
3600 Ózd,
Csépányi út 117.
Igazgató

Felsõfokú szakirányú
v., 5 év szgy.

ÁEI: 2006. aug. 1.
Pehi: 2006. jún. 30.
Pc.: Ózd Városi Polgármesteri
Hivatal Mûvelõdési és Sport
Ügyosztály

Nevelési Tanácsadó
3600 Ózd,
Árpád vezér út 13.
Igazgató

Egyetemen szerzett
pszichológus vagy
gyermekpszichiáter v.
5 év szgy.

Szentes Város Önkor-
mányzatának Képvise-
lõ-testülete
6600 Szentes,
Kossuth tér 6.

Pedagógiai Szakszolgá-
lat
6600 Szentes,
Csallány G. part 1.
Intézményvezetõ

Klinikai, pedagógiai
vagy tanácsadói szak-
vizsgával rendelkezõ
pszichológus vagy
gyermekpszichiá-
ter-szakképesítés, a
szakképesítésnek meg-
felelõ munkakörben
szerzett legalább 5 év
szgy.

ÁEI: 2006. júl. 2.
A megbízás 2011. júl. 1-ig
szól.
Pehi: 2006. jún. 30.
A pályázathoz csatolni kell: kí-
vülrõl pályázó esetén b., adatvé-
delmi nyilatkozatot is.
A pályázatot írásban kell be-
nyújtani.
Pc.: Szentes város polgármestere
f.: Szentes Város Önkormányza-
ta Polgármesteri Hivatal Mûve-
lõdési Iroda
Tel.: (63) 510-368
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Székkutas Község Ön-
kormányzatának Képvi-
selõ-testülete
6821 Székkutas,
Béke u. 2.

Általános Mûvelõdési
Központ
Igazgató

A közoktatási tv. 16. §
(1) bek. alapján az in-
tézmény alaptevékeny-
ségének megfelelõ
felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, peda-
gógus-szakvizsga, in-
tézményvezetõi
szakképzettség (másod-
szor és további alka-
lommal történõ
megbízás esetén), 5 év
szgy.

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás 2011. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pehi: 2006. jún. 30.
Juttatás: szükség esetén szl.
Pc.: Székkutas Község Önkor-
mányzatának polgármestere

Pályázati felhívás
pedagógusállásokra

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

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

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

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

meg.

Rövidítések:

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

1. 2. 3. 4.

Pedagógus álláshelyek

Napközi Otthonos
Óvoda
2471 Baracska,
Kossuth u. 32.

Óvodapedagógus Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
Pc.: Légrádi Sándorné óvodave-
zetõ

Váci Mihály
Gimnázium
3078 Bátonyterenye,
Váci Mihály út 5.
Tel./fax: (32) 350-538

Testnevelés–német
vagy testnevelés–bár-
mely szakos tanár

Egyetemi vagy fõisko-
lai v.

ÁEI: azonnal.

Németh Imre Általános
Iskola
1148 Budapest,
Lengyel u. 23.
Tel./fax: 363-3422

Tanító szakos, teljes
munkaidõs állás napkö-
zis munkakörre.

Szakirányú pedagógus
diploma.

ÁEI: azonnal.

Általános iskola
5321 Kunmadaras,
Kossuth tér 5–7.
Tel.: (59) 327-533

Gyógypedagógia sza-
kos tanár

Szakirányú v. ÁEI: 2006. aug. 16.
Juttatás: tp., étkezési utalvány,
szükség esetén szl.
Pc.: Marek Györgyné igazgató

Biológia–kémia szakos
tanár

Szakirányú v., „C” típu-
sú nyelvvizsga német
nyelvbõl.

ÁEI: azonnal.
Juttatás: tp., étkezési utalvány,
szükség esetén szl.
Pc.: Marek Györgyné igazgató

Verseghy Ferenc
Gimnázium
5000 Szolnok,
Tisza park 1.
Tel./fax: (56) 378-613

Angol–bármely szakos
tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2006. aug. 1.
Pbhi: 2006. máj. 31.
Pehi: 2006. jún. 30.
Pc.: Pogány Gyula igazgató

Rudnay Gyula
Középiskola, Szakiskola
és Kollégium
8660 Tab,
Virág u. 12–14.
Tel.: (84) 525-151
Fax: (84) 525-146

1 fõ biológia–földrajz
szakos tanár

2 fõ angol–német sza-
kos tanár

1 fõ rajz–matematika
szakos tanár

1 fõ ének–magyar sza-
kos tanár

1 fõ villamosmérnök
vagy mérnöktanár

Egyetemi v.

Fõiskolai v.

ÁEI: 2006. aug. 15.
Pbhi: 2006. júl. 30.
Juttatás: étkh.
f.: Nagy Károly igazgató
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Zárás után érkezett közlemények, pályázati felhívások

A belügyminiszter
közleménye

a szakmai vizsgaelnöki névjegyzékrõl

A belügyminiszter a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 101. §-ában, a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI törvény 5. § (2) bekezdés f) pontjában
foglaltak alapján – figyelemmel az Országos szakértõi, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértõi és az Országos vizsgaelnöki névjegyzékrõl, vala-
mint a szakértõi tevékenységrõl szóló 31/2004. (XI. 13.) OM rendeletre – kiegészíti a szakmai vizsgaelnöki névjegyzéket az alábbi személyekkel, akik nevelési, ok-
tatási intézményben, oktatási vállalkozásnál eseti felkérésre, a szakmai vizsgán vizsgabizottság elnöki feladatokat láthatnak el az Országos Képzési Jegyzékben, a
BM szakmai felügyelete alá tartozó szakképzettségek körében.

Jelen közlemény megjelenése nem érinti a Belügyi Közlöny 2002/9.; a 2003/1.; a 2003/13.; a 2003/24.; a 2004/12., a 2005/3., valamint a 2005/8. számaiban meg-
jelent névjegyzékek hatályát.

Jelmagyarázat – szakképzettségek felsorolása:
Biztonságszervezõ I. Bsz.I.
Biztonságszervezõ II. – Bsz II.
Határrendész – Hr.
Határrendész-szervezõ (tiszt) – Hrszt.
Katasztrófa- és tûzvédelmi technikus – Ktt.
Katasztrófa- és tûzvédelmi szervezõ (tiszt) – Ktszt.
Katasztrófavédelmi elõadó – Ke.
Katasztrófavédelmi fõelõadó – Kfe.
Kéményseprõ és tüzeléstechnikai karbantartó – Ktk.
Közterület-felügyelõ – Kf.
Kutyavezetõ – Kv.

Magánnyomozó – Mny.
Nyilvántartási és okmány ügyintézõ – Nyoü.
Parkoló felügyelõ – Pf.
Rendõr – R.
Rendõr szervezõ (tiszt) – Rszt.
Személy- és vagyonõr – Szv.
Településfejlesztési szakelõadó – Tfsz.
Temetkezési szolgáltató – Tksz.
Tûzoltó – Tü.
Tûzvédelmi elõadó – Te.
Tûzvédelmi fõelõadó – Tf.

Ssz. Cím Név Lakcím Telefonszám Szakterület

1. Bagi István 3516 Miskolc, Szolártsik tér 8. 06 20 491 2412 Hr., R., Bsz I., Bsz II., Rszt., Mny., Szv., Kf.

2. Barna József 1072 Budapest, Klauzál u. 35. III/19. 06 30 949 3873 Hr., R., Bsz I., Bsz II., Mny., Szv., Kf., Hrszt., Rszt.

3. Bihari Attila 3434 Mályi, Munkás u. 72. 06 70 336 7933 R., Szv.

4. Bognárné Sulyok Mária 7100 Szekszárd, Alisca u. 5. 2/1. 06 30 270 3738 Bsz I., Bsz II., R., Mny., Szv., Kf.

5. Borsányi Dezsõ 1139 Budapest, Teve utca 1/d. II.lph.36. 06 30 263 1999 R., Bsz I., Bsz II., Mny., Szv.

6. Danyi István 9919 Csákánydoroszló, Körmendi út 41. 06 30 486 7499 Hr., R., Hrszt., Szv.

7. Delbó Csaba 9021 Gyõr, Déryné u. 1. 06 20 943 4390 Kf.

8. Dremmel István 9900 Körmend, Rákóczi út 31. 2/3. 06 30 997 4546 Hr., R., Szv., Hrszt.

9. Dudás Miklós 6771 Szeged, Szegfû u. 12. 06 62 553 040 Ktt., Ktszt., Tü., Te., Tf.

10. Dr. Fehér Katalin 1047 Budapest, Thaly K. u. 48. 06 20 970 6918 R., Bsz I., Bsz II., Mny., Szv.

11. Dr. Gagyi Zsolt 7057 Medina, Kossuth u. 16. 06 74 501 119 Bsz I., Bsz II., Mny., Szv.

12. Dr. Horváth József 1149 Budapest, Répásy M. u. 4. 06 30 948 5102 R., Bsz I., Bsz II., Mny., Rszt., Kf.

13. Jákli Rudolf 8992 Boncodfölde, Kossut út 8/b. 06 70 361 9380 Bsz I., Bsz II., Mny., Szv., Kf.
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Ssz. Cím Név Lakcím Telefonszám Szakterület

14. Jászai Zoltán 6400 Kiskunhalas, Juhar u. 9. 06 30 903 4089 Hr.

15. Juhász Ferenc 1048 Budapest, Lakkozó u. 50. III/9. 06 20 320 9924 Kf.

16. Dr. Kocsis Katalin 1146 Budapest, Nagybecskerek u. 16. 06 30 202 4661 Hr., Hrszt., R., Rszt., Kf., Bsz I., Bsz II., Szv., Nyoü., Mny.

17. Korinek Béla 9024 Gyõr, Ikva utca 45. 2/5. 06 20 961 4034 Bsz I., Bsz II., Rszt., R., Kf.

18. Krausz József 6400 Kiskunhalas, Pozsony u. 63/c. 06 30 203 3160 Hr., Szv

19. Lapis János 2119 Pécel, Kossuth L. u. 38. 06 30 950 6044 Hr., R., Hrszt., Szv.

20. Lovasi Péter 2881 Ászár, Köztársaság út 20/a. 06 30 997 0890 Rszt., R., Szv.

21. Dr. Lukácsovics József 1048 Budapest, Megyeri u. 208. 2/4. 06 1 443 5316 Bsz I., Bsz II., Rszt., Kv., R., Mny., Szv.

22. Luteránus Tibor 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 40. 3/10. 31-29-20 Hr., Hrszt.

23. Dr. Markó Attila 1162 Budapest, Bekecs u. 46. fsz. 1. 06 20 991 1469 R., Rszt., Mny., Szv., Kf.

24. Molnár Sándor 9024 Gyõr, Lajta u. 11. 06 20 920 8106 Bsz I., Bsz II., Mny., Szv., Kf.

25. Dr. Nemes Ferenc 2840 Oroszlány, Széchenyi I. u. 54. 06 30 298 6780 Rszt., Kf., R., Mny., Szv.

26. Oláh István 1212 Budapest, Farkas László u. 18. 06 20 913 5859 Kf.

27. Dr. Orodán Sándor 1055 Budapest, Falk Miksa u. 12. VI/2. 06 30 210 2543 Bsz I., Bsz II., R., Rszt., Hr., Hrszt., Mny., Szv

28. Révész Ákos 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc u. 16. 06 20 468 8933 Szv.

29. Salamon Imre 8043 Iszkaszentgyörgy, Szabadság u. 56. 06 22 504 935 Bsz I., Bsz II., Mny., Szv.

30. Sas Ferenc 1138 Budapest, Berettyó u. 9. 24 620 Bsz I., Bsz II., Kf., Pf.

31. Dr. Sík Gotthilf 1151 Budapest, Szövõgyár u. 12. 06 30 269 9964 R., Rszt., Szv., Tü., Te., Tfe., Ktszt., Ktt.

32. Dr. Sóti Kálmán 1214 Budapest, Szigligeti u. 8. II/8. 06 20 991 3376 Bsz I., Bsz II., Kf.

33. Stefanits Gyula 9011 Gyõr, Ezerjó út 12/b. 06 30 901 0626 Bsz I., Bsz II., Mny., Szv.

34. Szabóné dr. Gáspár Erzsébet 1031 Budapest, Torma K. u. 4. II/7. 06 20 922 5628 Kf.

35. Szalai István 9023 Gyõr, Verseny út 5., 1/1. 06 70 945 8601 Kf., R., Mny., Szv.

36. Szik László 1138 Budapest, Népfürdõ u. 17/e. 06 30 941 1334 R., Rszt., Mny., Szv., Kf.

37. Szilágyi Róbert 6400 Kiskunhalas, Bajza u. 78. 06 30 303 3544 Hr.

38. Takács László 1044 Budapest, Váci út 55. 06 70 330 4411 Bsz I., Bsz II., Mny., Szv

39. Tarnóczi Imre 6400 Kiskunhalas, Kiffer u. 6., 4/1. 06 30 436 4590 Hr., Hrszt., Szv.

40. Dr. Tiborcz János 9700 Szombathely, Balassi u. 10. 06 20 489 5620 Hr., R., Mny., Rszt., Szv., Hrszt.

41. Dr. Tóth Gábor 2462 Tárnok, Madách utca 64. 06 20 970 6974 R., Rszt., Kf., Mny., Szv.

42. Tóth István 9789 Sé, Petróci sétány 17/a. 06 30 986 9205 Hr., R., Rszt., Szv., Hrszt.

43. Tóth Péter László 3100 Salgótarján, Meredek út 8. 06 20 942 5156 Te., Tü., Tfe., Ktszt., Ktt., Ke., Kfe.

44. Turi Ferenc 9028 Gyõr, Pándzsa u. 17. 06 30 939 5700 Szv., Kf.

45. Várhegyi Géza 8624 Balatonszárszó, Bartók Béla út 13. 06 30 9471 755 Kf., Mny., Szv.

46. Vida Sándor 6771 Szeged, Rózstõ u. 25. 06 62 553 040 Ktt., Ktszt., Tü., Te., Tf.

47. Vígh Antal 5900 Orosháza, Aradi u. 15. 06 30 239 8525 Hr., Bsz I., Bsz II., Hrszt., Szv.
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A belügyminiszter
közleménye

a szakmai szakértõi névjegyzékrõl

A belügyminiszter a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 101. §-ában, valamint a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI törvény 5. § (2) bekezdés
f) pontjában foglaltak alapján – figyelemmel az Országos szakértõi, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértõi és az Országos vizsgaelnöki névjegy-
zékrõl, valamint a szakértõi tevékenységrõl szóló 31/2004. (XI. 13.) OM rendeletre – kihirdeti azon személyek nevét, szakterületét, lakcímét és telefonszámát, akik
nevelési, oktatási intézményben, oktatási vállalkozásnál eseti felkérésre szakmai ellenõrzésben vehetnek részt, illetve szakképzési szakértõi feladatokat láthatnak
el az Országos Képzési Jegyzékben, a BM szakmai felügyelete alá tartozó szakképzettségek körében.

Jelen közlemény megjelenése nem érinti a Belügyi Közlöny 2002/9.; a 2003/1.; a 2003/13.; a 2003/24.; a 2004/12., a 2005/3., valamint a 2005/8. számaiban meg-
jelent névjegyzékek hatályát.

Jelmagyarázat – szakképzettségek felsorolása:
Biztonságszervezõ I. – Bsz.I.
Biztonságszervezõ II. – Bsz II.
Határrendész – Hr.
Határrendész-szervezõ (tiszt) – Hrszt.
Katasztrófa- és tûzvédelmi technikus – Ktt.
Katasztrófa- és tûzvédelmi szervezõ (tiszt) – Ktszt.
Katasztrófavédelmi elõadó – Ke.
Katasztrófavédelmi fõelõadó – Kfe.
Kéményseprõ és tüzeléstechnikai karbantartó – Ktk.
Közterület-felügyelõ – Kf.
Kutyavezetõ – Kv.

Magánnyomozó – Mny.
Nyilvántartási és okmány ügyintézõ – Nyoü.
Parkoló felügyelõ – Pf.
Rendõr – R.
Rendõr szervezõ (tiszt) – Rszt.
Személy- és vagyonõr – Szv.
Településfejlesztési szakelõadó – Tfsz.
Temetkezési szolgáltató – Tksz.
Tûzoltó – Tü.
Tûzvédelmi elõadó – Te.
Tûzvédelmi fõelõadó – Tfe.

Ssz. Cím Név Lakcím Telefonszám Szakterület

1. Bagi István 3516 Miskolc, Szolártsik tér 8. 06 20 491 2412 R., Bsz I., Bsz II., Rszt., Mny., Szv., Kf.

2. Bihari Attila 3434 Mályi, Munkás u. 72. 06 70 336 7933 R., Szv.

3. Bozorádi János 5435 Martfû, Jókai u. 24. 06 70 366 4553 R., Bsz I., Rszt.

4. Csongrádi Pál 5900 Orosháza, Melinda u. 40. 06 20 970 5218 Tü., Te., Tfe., Ktt., Ktszt.

5. Juhász Ferenc 1048 Budapest, Lakkozó u. 50. III/9. 06 20 320 9924 Kf.

6. Korinek Béla 9024 Gyõr, Ikva utca 45. 2/5. 06 20 961 4034 Bsz I., Bsz II., Rszt., R., Kf.

7. Molnár Sándor 9024 Gyõr, Lajta u. 11. 06 20 920 8106 Bsz I., Bsz II., Mny., Szv., Kf.

8. Salamon Imre 8043 Iszkaszentgyörgy, Szabadság u. 56. 06 22 504 935 Bsz I., Bsz II., Mny., Szv.

9. Sas Ferenc 1138 Budapest, Berettyó u. 9. 24 620 Bsz I., Bsz II., Kf., Pf.

10. Dr. Sík Gotthilf 1151 Budapest, Szövõgyár u. 12. 06 30 269 9964 R., Rszt., Szv., Tü., Te., Tfe., Ktszt., Ktt.

11. Dr. Sóti Kálmán 1214 Budapest, Szigligeti u. 8. II/8. 06 20 991 3376 Bsz I., Bsz II., Kf.

12. Szombati Lajos 3000 Hatvan, Hatvany Irén út 16. II/6. 06 30 334 4433 Bsz I., Bsz II., Kf., Szv.

13. Tóth Péter László 3100 Salgótarján, Meredek út 8. 06 20 942 5156 Te., Tü., Tfe., Ktszt., Ktt., Ke., Kfe.

14. Vígh Antal 5900 Orosháza, Aradi u. 15. 06 30 239 8525 Hr., Hrszt., Szv.
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A Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Kar felhívása
szakirányú továbbképzésben való részvételre

(jelentkezés március 31-ig)

Az Államigazgatási Továbbképzõ Intézet – egyetemi, illetve fõiskolai végzettséggel rendelkezõ diplomások részére –
felvételt hirdet a 2006/2007. tanévre újabb oklevelet nyújtó szakirányú továbbképzésre, az alábbi szakirányokon:

– Igazgatási rendszerszervezõ,
– Költségvetési ellenõrzés
– Környezetvédelmi igazgatás
– Önkormányzati gazdálkodás
– Személyügyi igazgatás
– Szociális igazgatás

Az egyes szakok tematikus tartalma a http://www.uni-corvinus.hu webcímen tekinthetõ meg. A képzés minden szakon
Budapesten történik, idõtartama 2 év. A hallgatók körülbelül 240 órában, összesen tíz háromnapos konzultáción vesznek
részt, és félévenként vizsgáznak. A második évben szakdolgozatot készítenek, melyet a tanulmányaikat lezáró záróvizs-
gán védenek meg. A sikeres záróvizsga eredményeként a választott szaknak megfelelõ – „...szakigazgatásszervezõ” ok-
levelet kapnak. Felvételi vizsga nincs, túljelentkezés esetén felvételi beszélgetés lehetséges. Az igazgatásszervezõ okle-
véllel rendelkezõk elõnyt élveznek.
A képzés önköltségek, a képzés összege az elsõ félévre az összes szakon egységesen: 115 000 Ft
melynek befizetési határideje: augusztus 15.
A tandíj – a záróvizsgadíj kivételével – a vizsgadíjakat is magában foglalja. A hallgatókat terhelik az utazási és szállás-
költségek, valamint a jegyzetek, stb. költségei. (A képzés terheit a munkáltatók átvállalhatják!) Tandíjat nem térítünk
vissza! A tandíj összege a képzés ideje alatt változhat. (az infláció mértékétõl függõen).
A jelentkezés módja: a továbbképzésre a felvételt az intézet által rendszeresített „Jelentkezési lap” nyomtatványon lehet
kérni, melyhez csatolni kell az egyetemi vagy fõiskolai végzettséget igazoló oklevél – közjegyzõ által hitelesített – má-
solatát, rövid életrajzot és a jelentkezési díj befizetését igazoló eredeti feladóvevényt. (A jelentkezési lapot és csekket az
Államigazgatási Továbbképzõ Intézetben lehet kérni, vidékieknek felbélyegzett válaszboríték ellenében küldünk!)

A jelentkezési díj: 6 700 Ft.
A fentiek alapján összeállított jelentkezési anyagot 2006. március 31-ig kell az Államigazgatási Továbbképzõ Intézet cí-
mére: 1519 Budapest, Pf.: 275 beküldeni.
A jelentkezés eredményérõl a pályázók 2006. augusztus elejéig kapnak értesítést. Az érdeklõdõk a 482-7158 és a
482-7157 telefonszámon kaphatnak bõvebb felvilágosítást.

Internet: http://www.uni-corvinus.hu

A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM
pályázatot hirdet a
KÖZIGAZGATÁS-TUDMÁNYI KAR
dékáni tisztség betöltésére

A megbízásra kerülõ dékán fõbb feladatai:
– a hatályos jogszabályok, valamint az egyetem és a Közigazgatás-tudományi Kar Szervezet és Mûködési Szabályzata
alapján a kar irányításával összefüggõ feladatok ellátása,
– kari stratégia – egyetemi stratégiához igazodó – kialakítása és megvalósításának irányítása,
– a kar képviselete, mûködési feltételeinek biztosítása,
– az oktató-nevelõ munka irányítása, szervezése, felügyelete, a képzés összhangjának megteremtése,
– új képzési formák és szakok beindításának kezdeményezése, akkreditálása,
– a posztgraduális képzés, valamint a szak- és továbbképzés felügyelete,
– a kar képviselete a hazai és nemzetközi kapcsolatokban,
– kapcsolattartás az egyetemi és más szakmai szervezetekkel,
– feladat- és hatáskör gyakorlása az egyetem és a kar szervezeti és mûködési szabályzatában foglaltaknak megfelelõen.
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A dékáni megbízás elnyerésére pályázhatnak a kar teljes munkaidõben, közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott
egyetemi, fõiskolai tanári és egyetemi docensei, akik a kar mûködésének ismeretével és legalább 10 éves oktatói és ma-
gasabb vezetõi gyakorlattal, tudományterületükön hazai és nemzetközi elismertséggel, valamint tudományos fokozattal
és egy idegen nyelvbõl elõadói szintû ismerettel rendelkeznek.
A dékáni megbízás legfeljebb négy évre szól.

A pályázatra vonatkozó általános tudnivalók:
A pályázóknak meg kell felelnie a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben és a Budapesti Corvinus Egye-
tem oktatói és vezetõi munkaköreinek betöltésével kapcsolatos pályázati és elõléptetési eljárások rendjében rögzített fel-
tételeknek.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes szakmai önéletrajzát, eddigi szakmai, vezetõi, oktatói és tudományos
munkájának ismertetését, hazai és nemzetközi szervezetekben végzett tevékenységének leírását, a nemzetközi tudomá-
nyos életben való részvételét, valamint munkaprogramját, amelyben vázolja a karral kapcsolatos jövõbeni vezetésre, fej-
lesztésre vonatkozó elképzeléseit, vezetõi munkatervét.

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

A pályázat elbírálása – a törvényi elõírás és a BCE szabályzatai szerint – a pályázat beadási határidejét követõ 60 napon
belül történik.
A pályázatnak a megjelenéstõl számított 30 napon belül kell a Budapesti Corvinus Egyetem rektorának címezve (az
egyetem Humánpolitikai iroda részére) beérkeznie 1 eredeti és 3 másolati példányban (1093 Budapest, Köztelek u. 8. I.
emelet 110., telefon: 482-8545).
A pályázattal kapcsolatban részletes szakmai felvilágosítás a Közigazgatás-tudományi Kar (telefon: 385-2122) ad,
egyéb információ a 482-8545 telefonszámon kérhetõ.

Dr. Mészáros Tamás s. k.,
rektor

A BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
pályázatot hirdet a
Rektori Hivatal Belsõ Ellenõrzési Csoport
csoportvezetõi teendõinek ellátására

A belsõ ellenõrzési egység vezetõjének feladata: a belsõ ellenõrzés rendszerének mûködtetése, a gazdálkodó szervezeti
egység vezetése, valamint közremûködés – az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) 121/A. §-ában,
valamint a költségvetési szervek belsõ ellenõrzésérõl szóló 193/2003.(XI. 26.) Korm. rendelet 8–9. és 12. §-ában foglalt
– belsõ ellenõrzési feladatok ellátásában.
A pályázónak a 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szakirányú felsõfokú iskolai vég-
zettséggel (közigazgatási, jogi, államigazgatási), valamint legalább kétéves ellenõrzési, költségvetési, pénzügyi vagy
számviteli munkakörben töltött gyakorlattal kell rendelkeznie. Elõnyt jelent, ha a pályázó a 11. § (1) bekezdés ba)–bh)
alpontjai szerinti képesítések valamelyikével is rendelkezik.
A belsõ ellenõrzési egység vezetõjének kiválasztására a 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 6–7. §-ában foglaltakon túl a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 23. és 41. §-ában, a Kjt. felsõoktatásban való vég-
rehajtásáról szóló OM, ill. Korm. rendeletben, valamint a BME szabályzataiban foglaltak az irányadóak.
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A belsõ ellenõrzési egység vezetõjét – a rektor felterjesztése alapján – az OM Szervezeti és Mûködési Szabályzatában
meghatározott átruházott jogkörbõl következõen az Oktatási Minisztérium közigazgatási államtitkára bízza meg.
A pályázatok elbírálási határideje: 2006. június 30.

A megbízásra 2006. július 1-jei hatállyal kerül sor, amely a pályázónak a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi
Egyetemmel létesített határozott idejû közalkalmazotti jogviszonya mellett legfeljebb 5 évre szól.

A pályázatra vonatkozó általános tudnivalók:
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó mukahelyének megnevezését, beosztását, végzettségét, szakképzettségét, ide-
gennyelv-tudását, szakmai munkáját, valamint vezetõi tevékenységét összefoglaló tájékoztatót.
A pályázó ismertesse pályázatában a vezetõi feladatokkal kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elkép-
zeléseit.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a végzettséget, szakképzettséget, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok közjegyzõ által hitelesített másolatát,
– érvényes, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– minden olyan okiratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

A pályázattal kapcsolatos egyéb információt a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Rektori Hivatal Tit-
kársági Osztályának vezetõje ad.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2006. április 14.
A pályázatokat az alábbi címre kell benyújtani: Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Rektori Hivatal Tit-
kársági Osztály 1111 Budapest, Mûegyetem rkp. 3. Központi épület I. em. 4.

Dr. Molnár Károly s. k.,
a BME rektora

ELTE BTK Régészettudományi Intézet
Archeometriai és Régészeti Módszertani Intézet
pályázata tudományos fõmunkatársi állásra

A kinevezendõ tudományos fõmunkatárs feladata:
Archeometriai, módszertani és õsrégészeti témájú elõadások és szemináriumok megtartása, szakmai konzultációk ellá-
tása és az azokra való mûszeres felkészítés. Régészeti interdiszciplináris szakdolgozatok témavezetése és elbírálása. A
Régészettudományi Intézet Térinformatikai Laborának vezetése és hosszú távú fejlesztése. Régészettudományi Intézet
légifotó archívumának kezelése, az adatállomány karbantartása. Részvétel a régészet doktori képzésében (elõadások,
szemináriumok), továbbá az oktatói tevékenységhez kapcsolódó ellenõrzési és vizsgáztatási kötelezettségek ellátása.
Részvétel a tanszék kutatási tevékenységével és nemzetközi kapcsolataival összefüggõ teendõk ellátásában.
Együttmûködés a Régészettudományi Intézet által tervezett oktatási anyagok (bibliográfiák, jegyzetek) készítésében.
A pályázó rendelkezzék PhD vagy azzal egyenértékû tudományos fokozattal, 10 éves oktatói és kutatási tapasztalattal,
szakirányú publikációkkal, valamint hazai és nemzetközi konferenciák részvételi tapasztalatával.

Dr. Klinghammer István s. k.,
rektor
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Pályázati felhívás pedagógus álláshelyek betöltésére

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

1. 2. 3. 4.

FVM Mezõgazdasági
Szakképzõ Iskola és
Kollégium
6440 Jánoshalma,
Béke tér 13.

Testnevelés szakos ta-
nár

Fõiskolai vagy egyete-
mi v.
Elõny: biológia, kémia,
földrajz szakpárral

ÁEI: 2006. aug. 15.
Tel.: (77) 401-028
e-mail: suli@mg-szakkepzo-ja-
noshalma.hu

Deák Ferenc Szakképzõ
és Mûvészeti Szakkö-
zépiskola
3700 Kazincbarcika,
Herbolyai út 9.

Német nyelv szakos ta-
nár

Építõipari mûszaki ok-
tató

Egyetemi vagy fõisko-
lai v.

Fõiskolai v. (ács-állvá-
nyozó szakmai v.)

ÁEI: 2006. aug. 16.
Pbhi: 2006. jún. 15.
Juttatások: étkezés, útikölt-
ség-térítés.
Tel.: (48) 512-682
Fax: (48) 512-684

ÁEI: 2006. szept. 1.

Bethlen Gábor Szak-
képzõ Iskola és Kollé-
gium
4300 Nyírbátor,
Füveskert út 9.

Matematika–kémia sza-
kos tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2006. aug. 15.
A pályázathoz csatolni kell: hi-
teles om.

Kvassay Jenõ
Általános Iskola
2162 Õrbottyán,
Rákóczi F. u. 84.

Magyar–történelem
szakos tanár (dráma-pe-
dagógia)
Könyvtáros tanár (félál-
lású)

Fõiskolai v. ÁEI: 2006. aug. 16.
A megbízás egy évre határozott
idõre szól.
Juttatás: étkh., ruházatiköltség-
térítés.

Pályázati felhívás vezetõi álláshelyek betöltésére

Budapest-Csepel Ön-
kormányzata Nagy Imre
Általános Mûvelõdési
Központ Igazgató Ta-
nácsa
1214 Budapest,
Simon Bolivár st. 4/8.

ÁMK Könyvtár-Köz-
mûvelõdési Intézmény-
egység-vezetõ

Szakirányú fõiskolai v.
Legalább öt év szgy.

ÁEI: 2006. jún. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pbhi: 2006. ápr. 16.
Pehi: 2006. máj. 25.
Juttatás: vp.
A pályázathoz csatolni kell: „Az
ÁMK pedagógiai és mûvelõdési
program alapján készített önálló
mûvelõdési és vezetõi prog-
ram”-ot
Pc, f: Kerepesi Ágnes mb., in-
tézményvezetõ
Tel.: 277-3860

ÁM Alapfokú Mûvé-
szeti Iskola
Intézményegység-vezetõ

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pbhi: 2006. ápr. 16.
Pehi: 2006. máj. 25.
Juttatás: vp.
A pályázathoz csatolni kell: „Az
ÁMK pedagógiai és mûvelõdési
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program alapján készített önálló
mûvelõdési és vezetõi prog-
ram”-ot.
Pc, f: Kerepesi Ágnes mb., in-
tézményvezetõ
Tel.: 277-3860

Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzatá-
nak Közgyûlése
4024 Debrecen,
Piaci u. 20.

DMJV Egyesített Böl-
csõdei Intézménye
4024 Debrecen,
Varga u. 23.
(Az intézmény önállóan
gazdálkodó, gyermekek
napközbeni ellátásán
belül bölcsõdei felügye-
letet lát el 13 telephe-
lyen, gazdasági
egységként mûködik,
melyhez három részben
önállóan gazdálkodó
gyermekjóléti, gyer-
mekvédelmi és szociá-
lis intézmény tartozik)

A személyes gondosko-
dást nyújtó gyermekjó-
léti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint
személyek szakmai fel-
adatairól és mûködésük
feltételeirõl szóló
15/1998. (IV. 30.) NM
rendelet 2. sz. mellékle-
tében elõírt szakirányú
szakképzettség.
Legalább öt év felsõfo-
kú végzettséget vagy
felsõfokú szakmai ké-
pesítést igénylõ, a gyer-
mekvédelem, a
szociális ellátás, ill. a
közoktatás területén
végzett munkakörben
szerzett szgy.

ÁEI: 2006. jún. 1.
A megbízás 2011. máj. 31-ig szól.
Pbhi: a Szociális Közlöny, Okta-
tási Közlöny és a Hivatalos Érte-
sítõben történõ közzétételtõl
számított 30 nap.
Pehi: a benyújtási határidõtõl
számított 60 napon belül.
Illetmény a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, valamint a
közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. tör-
vénynek a szociális, valamint
gyermekjóléti és gyermekvédel-
mi ágazatban történõ végrehajtá-
sáról szóló 257/200. (XII. 26.)
Korm. rendelet szabályai szerint
történik. A munkáltatói jogkör
gyakorlójának döntésétõl füg-
gõen keresetkiegészítés adható.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
végzettséget, szakképesítést iga-
zoló okiratok hiteles másolatát.
Nyilatkozatot arról, hogy a pá-
lyázatot elbíráló üléseken a pá-
lyázó hozzájárul-e a nyílt ülés
tartásához.
Pc: DMJ Polgármesteri Hivatal
Humán Fõosztály vezetõjének
4026 Debrecen, Kálvin tér 11.
1/107. szoba
„Pályázat DMJV Egyesített Böl-
csõdei Intézménye magasabb ve-
zetõi beosztásának ellátására”
jeligével ellátott, zárt borítékban
három példányban (1 eredeti,
2 másolat)
f: DMJV Polgármesteri Hivatal
Humán Fõosztály Családvédel-
mi Osztálya 4026 Debrecen,
Kálvin tér 11. 222. szoba.
Tel.: (52) 517-693, 517-690
A pályázatokat a pályáztató által
esetenként összehívott bizottsá-
ga és a Szociális Bizottság véle-
ményének kikérésével Debrecen
Megyei Jogú Város Önkormány-
zatának Közgyûlése bírálja el.
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Gyömrõ Város Önkor-
mányzata
2230 Gyömrõ,
Szabadság tér 1.

Fekete István Általános
Iskola és Szakiskola
2230 Gyömrõ,
Kossuth Ferenc u. 5–7.

Bóbita Napközi Ottho-
nos Óvoda
2230 Gyömrõ,
Pázmány u. 52.

Szakirányú fõiskolai
vagy egyetemi v., leg-
alább öt év szgy.
Elõny: közoktatás-veze-
tõi szakvizsga.

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: 2006. júl. 1.
Pc: Gyömrõ város polgármestere
f: Volcz Zoltánné oktatásügyi
fõtanácsos
Tel.: (29) 330-011/129 mellék

Györköny Községi Ön-
kormányzatának Képvi-
selõ-testülete
7045 Györköny,
Fõ u. 53–55.

Györköny–Bikács–
Pusztahencse Általános
Iskola és Óvoda

Felsõfokú iskolai peda-
gógus v. és szakkép-
zettség, legalább öt év
pedagógus-munkakör-
ben szerzett szgy.
Legalább középfokú
németnyelv-vizsga
vagy ezzel egyenértékû
iskolai v. elõnyt jelent.

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás 2011. júl. 31-ig
szól.
Juttatás: vp., szl.
A pályázat elkészítésénél figye-
lembe kell venni az intézmény
helyi nevelési programját.
Pc: Györköny Községi Önkor-
mányzat
7045 Györköny,
Fõ u. 53–55.
f: Rohn Mátyás polgármester
Tel.: (75) 552-008, (75) 552-007

Hajdúböszörmény Vá-
ros Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
4220 Hajdúböszörmény,
Bocskai tér 1.

Maróthi György Általá-
nos Iskola
4220 Hajdúböszörmény,
Polgári u. 48–50.

Bethlen Gábor Általá-
nos Iskola
4220 Hajdúböször-
mény,
Tizenhárom vértanú u. 1.

Hunyadi János Általá-
nos Iskola
4086 Hajdúvid,
Krúdy Gy. u. 11–15.

Veress Ferenc Szakkép-
zõ Iskola
4220 Hajdúböször-
mény,
Enyingi T. B. 5/a.

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, peda-
gógus-munkakörben el-
töltött legalább öt év
szgy.
Elõny: a pedagó-
gus-szakvizsga kereté-
ben szerzett
intézményvezetõi szak-
képzettség

Egyetemen szerzett ta-
nári v., vagy szakirányú
egyetemi v. és felsõfo-
kú pedagógus v. és
szakképzettség.
Pedagógus-munkakör-
ben eltöltött legalább öt
év szgy.
A pályázatok elbírálá-
sánál elõnyt jelent a pe-
dagógus-szakvizsga

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás 2011. júl. 31-ig
szól.
A pályázatokat az elbírálás elõtt
szakértõ véleményezi a képvise-
lõ-testület a pályázat eredmény-
telenné nyilvánításának jogát
fenntartja.
A pályázathoz csatolni kell: dip-
lomát vagy annak hiteles máso-
latát is.
Pc.: Hajdúböszörmény város
jegyzõje
4220 Hajdúböszörmény,
Bocskai tér 1.
f: Polgármesteri Hivatal Közok-
tatási és Közmûvelõdési Osztály
vezetõje
Tel.: (52) 563-239
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keretében szerzett in-
tézményvezetõi szak-
képzettség.

Városi Sportközpont és
Sportiskola
4220 Hajdúböször-
mény,
Várás tér 27.

Szakirányú felsõfokú
iskolai v., legalább öt
év szgy.

ÁEI: 2006. okt. 1.
A megbízás 2011. szept. 30-ig
szól.
A pályázathoz csatolni kell: dip-
lomát vagy annak hiteles máso-
latát is.
Pc: Hajdúböszörmény város
jegyzõje
f: polgármesteri hivatal Közok-
tatási és Közmûvelõdési Osztály
vezetõje.
Tel.: (52) 563-239

Isaszeg Nagyközség
Önkormányzata
2117 Isazseg,
Rákóczi u. 45.

Klapka György
Általános Iskola
2117 Isaszeg,
Kossuth L. u. 85.

Szakirányú felsõfokú
iskolai v., öt év szgy.,
pedagógus-szakvizsga,
vezetõi gyakorlat elõnyt
jelent.

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás 2011. júl. 31-ig
öt évre szól.
Pehi: 2006. júl. 1.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
a szakmai helyzetelemzésre épü-
lõ fejlesztési elképzeléseket, kü-
lönös tekintettel
– egyetemes emberi értékek tisz-
telete,
– gyermekcentrikus nevelés,
– az oktatás színvonalának eme-
lése, kiemelten a hátrányos hely-
zetû és sajátos nevelési igényû
tanulók oktatása, nevelése tekin-
tetében,
– alkotó kreatív szellemiség,
– az új feladatok megoldása
iránti fogékonyság.
Pc: Isazseg nagyközség polgár-
mestere

Jobbágyi Község Ön-
kormányzatának Képvi-
selõ-testülete
3062 Jobbágyi,
Bencsik u. 10.
Tel.: (32) 475-201

Kodály Zoltán
Óvoda
3063 Jobbágyi,
Lakótelep

Szakirányú felsõfokú
iskolai v., továbbá pe-
dagógus-szakvizsga.
Legalább öt év pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szgy.

ÁEI: a pályázat elbírálását köve-
tõ hó 1-jétõl.
A megbízás 2010. aug. 15-ig
szól.
Pehi: a benyújtási határidõt kö-
vetõ 30 napon belül.
Juttatás: vp. 200%.
A pályázathoz csatolni kell: hoz-
zájárulás a pályázati anyag sok-
szorosításához nyilatkozat, hogy
a pályázati anyagot az eljárásban
részt vevõk megismerhessék.
Pc: Majoros László polgármes-
ter.
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Kiskörös Város Önkor-
mányzatának Képvise-
lõ-testülete
6200 Kiskörös,
Petõfi tér 1.

Bem József Általános
Iskola
6200 Kiskörös,
Vasvári Pál u. 2.

Wattay Középiskolai és
Szakiskola
6200 Kiskörös,
Árpád u. 20.

Kiskörösi Napközi Ott-
honos Óvoda és Böl-
csõde
6200 Kiskörös,
Mohácsi u. 41.

Városi Sportigazgató-
ság
6200 Kiskörös,
Árpád u. 4.

Legalább öt év pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga.

A közalkalmazottak
jogállásáról szóló, mó-
dosított 1992. évi
XXXIII. törvény testne-
velés és sport területén
történõ végrehajtására
kiadott 89/1994. (VI. 8.)
Korm. rendelet 2-3. §-a
szerint.

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás 2014. júl. 31-ig
nyolc évre szól.
Pehi: a pályázat benyújtási ha-
táridejét követõ 60. napot követõ
elsõ képviselõ-testületi ülés.
Juttatás: étkh.
Pc: Barkóczi Ferenc polgármes-
ter.
f: polgármester

Kiszombor Község Ön-
kormányzatának Képvi-
selõ-testülete
6775 Kiszombor,
Nagyszentmiklós u. 8.

Dózsa György
Általános Iskola
6775 Kiszombor,
Óbébai u. 6.

Felsõfokú szintû tanári
v.
Pedagógus-munkakör-
ben szerzett legalább
ötéves szgy.

ÁEI: 2006. júl. 1.
A megbízás 2011. jún. 3-ig szól.
Pehi: 2006. jún. 1.
Pc: Kiszombor Község Önkor-
mányzata polgármesteréhez

Mezõkövesd Város
Képviselõ-testülete
3400 Mezõkövesd,
Mátyás király út 112.

Szent László Gimná-
zium és Közgazdasági
Szakközépiskola
3400 Mezõkövesd,
Mátyás király út 146.

Széchenyi István Szak-
képzõ Iskola
3400 Mezõkövesd,
Gr. Zichy János u. 18.

Egyetemi szintû tanári
v. és szakképzettség,
legalább ötéves pedagó-
gus-munkakörben eltöl-
tött szgy.
Elõnyt jelent: vezetõi
gyakorlat, oktatás veze-
tõi szakvizsgával vagy
ilyen irányú megkezdett
tanulmányok

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás 2011. 31-ig öt évre.
Pehi: 2006. máj. 31.
A pályázathoz csatolni kell: vég-
zettséget és szakképzettséget
igazoló oklevél hiteles másolatát
is.
Pc: Tállai András polgármester.

Apáczai Nevelési és Ál-
talános Mûvelõdési
Központ
7632 Pécs,
Apáczai körtér 1.

Bölcsõde

1. Sz. Óvoda

Korai Fejlesztõ, Logo-
pédiai és Gyógytestne-
velési Intézet

Nevelési Tanácsadó

A Mûvelõdési Ház kivételével
ÁEI: 2006. szept. 1.
A megbízás 2011. júl. 31-ig
szól.
Mûvelõdési Ház
ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás 2011. július 31-ig
szól.
Pbhi: 2006. márc. 31.
Pehi: 2006. jún. 5.
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Sportegység

Kollégium

Mûvelõdési Ház

A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., vpr. (a fel-
adatellátás koncepciója, a fej-
lesztési elképzelések),
munkáltatói igazolás, ha jelenlegi
munkaköre erkölcsi bizonyít-
ványhoz kötött.

Földmûvelésügyi és
Vidékfejlesztési
Minisztérium
1055 Budapest,
Kossuth L. tér 11.

FVM Mezõgazdasági
Szakképzõ Iskola és
Kollégium
3250 Pétervására,
Keglevich út 19.

FVM Középiskola, me-
zõgazdasági Szakképzõ
Iskola és Kollégium
5741 Kétegyháza,
Gyulai út 6.

Bartha János Kertészeti
Szakképzõ Iskola
6600 Szentes,
Kossuth L. u. 1.

Az igazgató fõbb fel-
adatai: az intézmények
alapító okiratában meg-
határozott széles körû,
az agrárágazat területét
érintõ szakmai felada-
tok végzése, a pedagó-
giai munka irányítása,
amely magában foglalja
az agrárágazati, a mû-
szaki, a gazdasági-szol-
gáltatási képzést, az
agrár pedagógiai képzés
gyakorlati feladatait, a
felnõtt át- és tovább-
képzést, a termékfeldol-
gozást, a gazdálkodás
(tanüzemek, tanmûhe-
lyek üzemeltetése), és a
szaktanácsadás felada-
tait.

Egyetemi szintû tanári
v. és szakképzettség,
pedagógus-szakvizsga,
vagy azzal egyenértékû
képesítés, legalább öt-
éves, a mezõgazdasági
oktatás, a termelés terü-
letén eltöltött vezetõi
tevékenység.
Vezetõi alkalmassági
vizsgálat (pszichológiai
teszt) vállalása, pedagó-
gus-munkakörben fenn-
álló alkalmazás, vagy a
megbízással egyidejû-
leg pedagógus-munka-
körben történõ,
határozatlan idõre való
alkalmazás vállalása.
Elõny: mérnöktanári v.
Agrárágazati nemzetközi
oktatás ismeretével, a
felnõttképzéssel, tanfo-
lyamos oktatással kap-
csolatos ismeretekkel.
A mezõgazdasági ter-
melés, feldolgozás és
értékesítés területén ha-
zai és nemzetközi tájé-
kozottsággal.
A mezõgazdasághoz
kapcsolódó egyéb tevé-
kenységgel, szakirodal-
mi tevékenységgel.
Költségvetési intézmé-
nyek pénzügyi rendsze-
rében való jártassággal.
A mezõgazdasági ter-
melés pénzügyi és köz-
gazdasági folyama-
tainak ismeretével.
Szakmai társadalmi
szervezetekben történõ
tevékenységgel, leg-
alább egy világnyelv
tárgyalóképes ismereté-
vel, tudományos tevé-
kenységgel.

ÁEI: a pályázati eljárás sikeres
lezárulta után.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: a beadási határidõtõl szá-
mított 60 napon belül.
A pályázat elbírálásakor a veze-
tõi alkalmasság megállapítására
is sor kerül. A pályázatokat a
jogszabályban meghatározott
módon kezeljük. A pályázatokat
értékelõ bírálóbizottság a pályá-
zókat személyesen is meghall-
gatja. Az értékelésrõl a pályázók
írásban kapnak értesítést.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a
részletes életutat bemutató szak-
mai ön., (amely tartalmazza a
szakmai munka részletes ismerte-
tését), az eddigi munkahelyek,
munkakörök feltüntetésével.
A felsõfokú és egyéb tanfolyami
végzettséget, továbbá az idegen-
nyelv-tudást igazoló okiratok
másolatát, a megpályázott intéz-
mény vezetésére vonatkozó
programot, a szakmai helyzet-
elemzésre épülõ fejlesztési el-
képzeléseket, b., orvosi igazolást
amellyel a pályázó a vezetõi
munkakör ellátására alkalmas
egészségügyi állapotát igazolja.
Az igazgatói munkakör a Kjt.
41/a. § (1)-(2) bekezdése alapján
vagyonnyilatkozat-tételre köte-
lezett.
Pc: FVM Humánpolitikai Fõosz-
tály.
Levélcím: 1860 Bp., Pf.: 1
A pályázatot egy példányban
„Intézményvezetõi pályázat”
megjelöléssel kell benyújtani.
f: Molnár Imréné vezetõ fõtaná-
csos, FVM Humánpolitikai Fõ-
osztály.
Tel.: 301-5921 Farkas Marianna
fõtanácsos, FVM Oktatási és
Kutatási Fõosztály
Tel.: 301-4286
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Somogyvár Község Ön-
kormányzatának Képvi-
selõ-testülete
8698 Somogyvár,
Kaposvári u. 2.

Szent László Király Ál-
talános Iskola

Pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
felsõfokú v. és szakkép-
zettség, legalább öt év
pedagógus-munkakör-
ben szerzett szgy.
Elõny: a közoktatási
vezetõi szakon szerzett
oklevél.

ÁEI: 2006. aug. 16.
A megbízás 2011. aug. 15-ig
öt évre szól.
Pehi: a véleményezési határidõt
követõ 30 napon belül.
Juttatás: vp. 300%
Pc, f: Somogyvár község polgár-
mestere 8698 Somogyvár, Ka-
posvári u. 2.
Tel.: (85) 540-014, (85)
540-012.
A pályázatot egy példányban
kell benyújtani.

Csongrád Megyei Ön-
kormányzat Közgyûlése
6741 Szeged,
Rákóczi tér 1.

Pusztamérgesi Középis-
kola, Szakképzõ Iskola
és Kollégium
6785 Pusztamérges,
Ifjúság tér 1.

Egyetemi szintû tanári
v., pedagógus-munka-
körben szerzett leg-
alább ötéves szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga, közoktatás-ve-
zetõi gyakorlat,
közoktatás vezetõi
szakképesítés, idegen-
nyelv-tudás.

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás 2011. júl. 31-ig
szól.
Pehi: 2006. jún.29.
Pc: Csongrád Megyei Önkor-
mányzat Közgyûlése elnökének

Szigethalom Város Ön-
kormányzatának Képvi-
selõ-testülete
2315 Szigethalom,
Kossuth L. u.10.
Tel.: (24) 403-657
Fax: (24) 514-800

Gróf Széchenyi István
Általános Iskola
2315 Szigethalom,
Thököly u. 37.

Felsõfokú iskolai peda-
gógus szakképesítés,
legalább öt év szgy.,
nevelési-oktatási intéz-
ményben fennálló kine-
vezés

ÁEI: 2006. szept. 1.
A megbízás 2011. aug. 31-ig
öt évre szól.
Pc: Szigethalom Város Önkor-
mányzat polgármestere

Tárnok Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2461 tárnok,
Dózsa Gy. út 150.

II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola
2461 Tárnok,
Iskola u. 1.

Mesevár Óvoda
2461 Tárnok,
Templom u. 14.

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, továbbá
pedagógus-szakvizsga,
legalább öt év szgy.
Elõny: vezetõi gyakor-
lat.

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás 2011. júl. 31-ig
szól.
Pc: Tárnok nagyközség polgár-
mestere
Tel.: (23) 387-041

Vál Község Önkor-
mányzatának Képvise-
lõ-testülete
2473 Vál,
Vajda János u. 2.

Vajda János
Általános Iskola

Szakirányú pedagógusi
fõiskolai, ill. egyetemi
v., öt év szgy.

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás 2011. júl. 31-ig öt
évre szól.
Pehi: a képviselõ-testület a pá-
lyázati határidõ lejárta utáni elsõ
testületi ülésen dönt.
Juttatás: szükség esetén bérlakás
biztosítva.
A pályázathoz csatolni kell: is-
kolai végzettséget igazoló okirat
hiteles másolata, szakmai, fej-
lesztési elképzelések az
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általános iskola vezetésével kap-
csolatban, kiegészítve egy mû-
vészeti iskola vezetésének
elképzeléseivel.
Pc: Vál község polgármestere

Helyesbítések

Az Oktatási Közlöny 2006. évi 1. számában az Oktatási Minisztérium közérdekû adatokkal kapcsolatos tevékenysé-
gérõl szóló 1/2006. (OK 1.) utasítás 2. § szövege helyesen a következõ:

„Az utasítás mellékleteit az Oktatási Minisztérium intranetes portálján, az utasítás 2. sz. mellékletét az Oktatási Mi-
nisztérium internetes oldalán is meg kell jeleníteni.”

Kézirathiba

* * *

Az Oktatási Közlöny 2006. évi 1. számának 94. oldalán a Pomáz Város Önkormányzata által meghirdetett Sashegyi
Sándor Általános Iskola, Mûvészeti Szakközépiskola és Szakiskola igazgatói pályázatánál a pályázati feltételek hiányo-
san kerültek közzétételre. A helyes pályázati kiírás a következõ:

A pályázatot meghirdetõ szerv Meghirdetett munkahely Képesítés és egyéb feltételek Illetmény, pótlék, egyéb

Pomáz Város Önkor-
mányzatának Képvise-
lõ-testülete
2013 Pomáz,
Kossuth L. u. 23–25.
Telefon: (26) 325-133

Sashegyi Sándor Álta-
lános Iskola, Mûvészeti
Szakközépiskola és
Szakiskola
2013 Pomáz,
Iskola u. 2.

Szakirányú egyetemi
végzettség, legalább
öt év szakmai gyakor-
lat, elõny:
– pedagógus-szakvizs-
ga keretében szerzett
intézményvezetõi szak-
képzettség,
– szakképzésben szer-
zett vezetõi gyakorlat.

A megbízás idõtartama: 2006.
júl. 1.–2011. júl. 31.
Pályázat elbírálásának határide-
je: 2006. május 30.
A pályázathoz csatolandó doku-
mentumok:
– szakmai önéletrajz,
– oklevélmásolat,
– erkölcsi bizonyítvány,
– az elfogadott pedagógiai prog-
ramot alapul vevõ szakmai és
vezetõi program.
Juttatások: a Kjt. szerint
Postacím: Golub Athanász pol-
gármester

* * *

Az Oktatási Közlöny 2006. évi 2. számának 265. oldalán a Tapolca Város Önkormányzata által meghirdetett Kertvá-
rosi Óvoda óvodavezetõi álláshelyére vonatkozó pályázati feltételek közül a juttatás összege helyesen: vp. a pótlékalap
280%-a.

* * *
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Az Oktatási Közlöny 2006. évi 3. számának 385. oldalán a Felsõpakony Város Önkormányzata által meghirdetett Her-
man Ottó Általános Iskola igazgatói pályázatánál a pályázati feltételek nem kerültek közzétételre. A helyes pályázati fel-
tételek a következõk:

– felsõfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
– legalább 5 év szakmai gyakorlat,
– nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben határozatlan idõre szóló alkalmazás,
– elõny: pedagógus-szakvizsga.

[Egyebekben a pályázati feltételek változatlanok: a pályázat beadásának határideje a megjelenéstõl (2006. február 6.)
számított 30. nap.]

* * *

Az Oktatási Közlöny 2006. évi 2. számában közzétett, a Fõvárosi Önkormányzat fenntartásában mûködõ nevelési-ok-
tatási intézményvezetõi állásainak betöltésére vonatkozó pályázati felhívás hiányosan jelent meg.

Az általános feltételek megjelenítésébõl az alábbi, a fenntartó által kötelezõen benyújtandó elem kimaradt.

A pályázathoz csatolni kell:
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülõ, és a fenntartói

stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket.

A pályázat további tartalmára vonatkozó kiírás változatlan. A pályázatok beadásának határideje: a helyesbítés közzé-
tételétõl számított 30. napra módosul.

Oktatási Közlöny szerkesztõsége

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 meghirdetet 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 utca 10–14.,
telefon/fax: 302-4843) két példányban eljuttatott pályázati felhívások kb. hat-nyolc hét múlva jelennek meg. A közzété-
tel 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 utáni” 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.
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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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