
JOGSZABÁLYOK

A Kormány
100/2007. (V. 8.) Korm.

rendelete
a felsõoktatási intézmények képzési

és fenntartási normatíva alapján történõ
finanszírozásáról

A Kormány a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.
törvény (a továbbiakban: felsõoktatási törvény)
153. §-ának (1) bekezdése 20. pontjában kapott felhatal-
mazás alapján a következõket rendeli el:

1. §

(1) E rendelet hatálya – a (2) bekezdésben foglaltak ki-
vételével –

a) az állami felsõoktatási intézményekre,
b) az egyházi felsõoktatási intézményekre, valamint
c) a külön megállapodás alapján magán, illetve alapít-

ványi felsõoktatási intézményekre
(a továbbiakban együtt: felsõoktatási intézmények) ter-
jed ki.

(2) Nem terjed ki e rendelet hatálya – a felsõoktatási tör-
vény 140. §-ának (5) bekezdésében foglaltak kivételé-

vel – a katonai és a rendvédelmi felsõoktatási intézmé-
nyekre.

2. §

(1) A felsõoktatási intézmények államilag támogatott
hallgatóinak tekintendõk

a) teljes idejû és részidõs elsõ felsõfokú szakképzés-
ben,

b) teljes idejû és részidõs egyetemi, fõiskolai elsõ alap-
képzésben,

c) teljes idejû és részidõs elsõ alap-, osztatlan és mes-
terképzésben,

d) teljes idejû elsõ egyetemi kiegészítõ képzésben,
e) teljes idejû elsõ doktori képzésben

államilag támogatott helyre felvett hallgatói jogviszonnyal
rendelkezõ hallgatók.

(2) E rendelet alkalmazásában – a felsõoktatási törvény
55. §-ának (2) bekezdésében meghatározott idõ figye-
lembevételével – ugyancsak a felsõoktatási intézmények
államilag támogatott hallgatóinak tekintendõk

a) bármely államilag támogatott elsõ közismereti taná-
ri, hittanári vagy hittanár-nevelõ szakon, illetve közös
képzésben tanulmányokat folytató hallgató a magyar nyel-
vû képzésekben, a második közismereti tanári szakkép-
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zettség megszerzéséhez felvett szakon a teljes idejû és
részidõs képzésben legfeljebb az elsõ alkalommal felvett
második tanári szak képesítési követelményeiben megha-
tározott képzési idõtartamban,

b) bármely olyan szakon államilag támogatott helyre
felvett hallgatói jogviszonnyal rendelkezõ hallgató a ma-
gyar nyelvû képzésekben, amelynek képesítési követelmé-
nyei írják elõ, hogy a hallgatónak felsõoktatási oklevéllel
kell rendelkeznie,

c) bármely szakon költségtérítéses képzésbõl az intéz-
mény döntése alapján az intézménynél már meglévõ álla-
milag támogatott helyre átvett hallgató, a kilépett hallgató
képzési idejébõl még hátralévõ idõtartamban,

d) nemzetközi megállapodás vagy jogszabály alapján a
magyar állampolgárságú hallgatókkal azonos elbírálás alá
esõ külföldi állampolgárságú hallgatók, ha a jelen paragra-
fus bármely pontjában rögzített egyéb feltételeknek is
megfelelnek,

e) az, aki államilag támogatott helyen további (párhu-
zamos) hallgatói jogviszonyt létesített – feltéve, hogy az
adott képzési szinten korábban végbizonyítványt nem
szerzett.

3. §

(1) Az államilag támogatott hallgatók képzésének költ-
ségvetési támogatása a normatív képzési és fenntartási tá-
mogatással történik, amit kiegészít egyes speciális felada-
tok támogatása.

(2) A képzési és fenntartási normatív támogatás részei:
a) az oktatási támogatás,
b) a tudományos támogatás,
c) a fenntartási támogatás.

4. §

(1) Az oktatási támogatás a felsõoktatási intézmények
e rendelet mellékletében részletezett szakjaihoz, szakcso-
portjaihoz tartozó államilag támogatott számított hallgatói
létszám és a mellékletben szereplõ oktatási normatívák
szorzatával megállapított támogatás összege.

(2) A számított hallgatói létszám a költségvetési évet
megelõzõ év október 15-i statisztikai hallgatói létszám
alapján a jogosult létszám, a páratlan félévû képzés éves
létszámra történõ korrigálásával. A számított hallgatói lét-
számba egy teljes idejû képzésben részt vevõ hallgató egy
fõnek, míg egy részidõs képzésben részt vevõ, illetve egy
távoktatás tagozatos hallgató 0,5 fõnek számít, függetlenül
attól, hogy a hallgató egy- vagy többszakos. Többszakos
képzések esetében a magasabb oktatási normatíva szerinti
szak alapján történik a hallgató besorolása. Párhuzamos
képzésben részt vevõ jogosult hallgatót mind a két intéz-
ményben, vagy egy intézményben mind a két szaknak
megfelelõen figyelembe kell venni.

5. §

(1) A tudományos támogatás finanszírozása két részbõl
tevõdik össze:

a) a teljes munkaidõben foglalkoztatott oktatók, vala-
mint a kutatók számított létszáma és a mellékletben sze-
replõ tudományos normatívák szorzatával megállapított
támogatás összege úgy, hogy a teljes munkaidõben foglal-
koztatott minõsített oktató után kétszeres normatívával
kell számolni;

b) az államilag támogatott teljes idejû képzésben részt
vevõ doktorandusz hallgatók létszáma és a mellékletben
szereplõ doktorandusz normatívák szorzatának összege.

(2) E rendelet alkalmazásában a felsõoktatási intézmé-
nyek kutatói és oktatói a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 2. számú mellékletében
felsorolt munkaköröket betöltõ kutatók, illetve teljes mun-
kaidõs oktatók. A kutatók számított létszáma a kutatók tel-
jes munkaidejûre átszámított létszáma.

(3) E rendelet alkalmazásában minõsített oktatók azok a
teljes munkaidõben foglalkoztatott oktatók, akik a felsõ-
oktatási törvény 149. §-ának (5) bekezdésében meghatáro-
zott tudományos fokozattal (PhD, DLA) rendelkeznek.

(4) Az (1) bekezdés a) pontjában jelzett alkalmazottak
létszáma az államilag támogatott intézményi számított
hallgatói létszámának arányában vehetõ figyelembe.

6. §

A fenntartási támogatás három elembõl tevõdik össze:
a) az intézmény összes alkalmazotti létszáma alap-

ján – kivéve az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által
biztosított forrás terhére alkalmazottak és a közoktatási
feladatot ellátó alkalmazottak – az államilag támogatott in-
tézményi számított hallgatói létszámának arányában
figyelembe vehetõ alkalmazotti létszáma és a mellékletben
szereplõ fenntartási normatíva szorzatával számított
összeg;

b) az intézmény államilag támogatott számított hallga-
tói létszáma és a mellékletben szereplõ fenntartási norma-
tíva szorzataként megállapított összeg;

c) az intézményesen elkülönülõ képzési helyek eseté-
ben a mellékletben szereplõ szakcsoportokhoz tartozó sza-
kok államilag támogatott hallgatói után a mellékletben
szereplõ kiegészítõ fenntartási normatívák szorzataként
számított összeg.

7. §

A felsõoktatási intézmények képzési és fenntartási nor-
matív támogatása e rendeletben meghatározottak alapján
utólagos finanszírozásnak minõsül.
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8. §

(1) A felsõfokú szakképzésben részt vevõ hallgatók
után az intézmények a fõiskolai oktatási normatívák alap-
ján részesülnek támogatásban.

(2) A 2004–2005. években kísérleti jelleggel indított
alapképzési szakokon az államilag támogatott, számított
hallgatói létszám után az érintett felsõoktatási intézmé-
nyek az alapképzés (BA, BSc) oktatási normatívák alapján
számított támogatásra jogosultak.

(3) A 2006/2007. tanévben új belépõ elsõ éves államilag
támogatott képzésben részt vevõ hallgatók után az érintett
intézmények az alapképzés (BA, BSc) és az osztatlan kép-
zés normatívái alapján részesülnek költségvetési támoga-
tásban.

(4) A fogyatékossággal élõ hallgatók tényleges létszá-
ma után az adott felsõoktatási intézményt a melléklet sze-
rinti kiegészítõ normatív támogatás illeti meg. A kiegészí-
tõ támogatást év közben, külön felmérés alapján, elszámo-
lási kötelezettséggel a fejezeti kezelésû elõirányzat terhére
kell biztosítani. A kiegészítõ normatív támogatás a fogya-
tékkal élõk sajátos igényeinek megfelelõ feltételek javítá-
sa érdekében szükségessé váló feladatok finanszírozására
használható fel.

9. §

(1) Az intézmények részére biztosított költségvetési
támogatás mértéke év közben – az éves költségvetésben
meghatározott feltételek figyelembevételével – módo-
sulhat, de ez az intézményi költségvetésben biztosított
elõirányzaton túli többlettámogatás igényével nem jár-
hat.

(2) A nem állami felsõoktatási intézmények – a velük
kötött megállapodás alapján – e rendeletben szabályo-
zott eljárás szerint részesülnek költségvetési támogatás-
ban.

10. §

(1) Az e rendeletben részletezett jogcímek szerint meg-
állapított költségvetési támogatás összegével – amely az
intézmények alaptevékenységének ellátására szolgál fede-
zetül – az intézmények a vonatkozó jogszabályok keretei
között önállóan rendelkeznek.

(2) Az intézmények a részükre biztosított költségvetési
támogatás felhasználásáról – sajátosságaik figyelembe-
vételével, a mûködõképesség fenntartásának szem elõtt
tartásával – belsõ szabályozással döntenek. Az intézmé-
nyek vezetõ testületeinek feladata dönteni a támogatási
összeg központosított és decentralizált részre való felosz-
tásáról, illetve ez utóbbi szervezeti egységekhez, gazdál-
kodási egységekhez való eljuttatásának rendjérõl.

11. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép ha-
tályba, rendelkezéseit 2007. január 1-jétõl kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a felsõoktatási intézmények képzési és fenntartási
normatíva alapján történõ finanszírozásról szóló 8/2005.
(I. 19.) Korm. rendelet, valamint a felsõoktatási intézmé-
nyek képzési és fenntartási normatíva alapján történõ fi-
nanszírozásáról szóló 8/2005. (I. 19.) Korm. rendelet mó-
dosításáról szóló 52/2006. (III. 14.) Korm. rendelet.

12. §

A felsõoktatási intézményeknek a képzési és fenntartási
normatívák oktatási támogatásából kell képezni az állami-
lag támogatott képzésben részt vevõ hallgató külföldi rész-
tanulmányaihoz biztosítható ösztöndíj forrását.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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Melléklet a 100/2007. (V. 8.) Korm. rendelethez

Oktatási-tudományos-fenntartási normatívák
Ezer Ft/fõ/év

Megnevezés Oktatási normatívák
Tudományos
normatívák

Fenntartási
normatívák

szakok, szakcsoportok doktori
egyetemi,
osztatlan

alapképzés
(BA, BSc)

fõiskolai

orvos, fogorvos, állatorvos 775

mûvészeti 658 572 550

egészségügyi 658 572 550

gyógyszerész 658

repülõmérnöki 658 658

agrár 450 380 340

mûszaki 450 380 340

természettudományi 450 380 340

informatikai 450 380 340

testkultúra 450 380 340

nemzetiségi 450 380 340

gyógypedagógia, konduktor 550 550 550

szociális, pszichológia 450 380 340

közgazdasági 250 250 210

jogi, igazgatási 250 250 210

bölcsész 250 250 210

tanító-óvó 250 210

hitéleti 250 250 210

teljes munkaidõs oktatók 1900

számított kutatók 1900

államilag finanszírozott doktoranduszok

– társadalomtudományi, mûvészeti 500 500

– természettudományi, mûszaki mûvészeti DLA 850 900

alkalmazottak számított statisztikai létszáma 520

számított hallgatók száma 60

mûvészeti szakos egyetemi hallgatók 260

orvos, fogorvos, állatorvos hallgatók 180

agrár, természettudományi szakos hallgatók 90

óvodapedagógus, tanító, tanár szakos hallgatók 60

fogyatékkal élõ hallgatók után járó kiegészítõ tá-
mogatás normatívája 110



A Kormány
101/2007. (V. 8.) Korm.

rendelete
a Deák Ferenc Ösztöndíjról

A Kormány a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.
törvény (a továbbiakban: felsõoktatási törvény) 153. §
(1) bekezdés 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján a
következõket rendeli el:

1. §

(1) A Deák Ferenc Ösztöndíj (a továbbiakban: ösztön-
díj) célja, hogy – a hazai felsõoktatási intézmények okta-
tói-kutatói utánpótlásának elõsegítésére – támogatásban
részesítse a kiemelkedõ tudományos teljesítményt nyújtó
doktorjelölteket tudományos fokozatuk megszerzése érde-
kében.

(2) Az ösztöndíjpályázatot az oktatási és kulturális mi-
niszter (a továbbiakban: miniszter) évente hirdeti meg és
az Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továbbiakban:
Minisztérium) honlapján teszi közzé.

(3) Az ösztöndíj adományozására a miniszter által létre-
hozott, 3 éves idõtartamra megbízott 3 tagú kuratórium
(a továbbiakban: Kuratórium) az (1) bekezdésben megfo-
galmazott célkitûzések figyelembevételével – szakmai ér-
tékelés alapján, a pályázati felhívás szerinti számban – tesz
javaslatot.

(4) A Kuratórium mûködtetésével és a pályázati rend-
szerrel kapcsolatos technikai, pénzügyi, adminisztratív,
jogi és szervezési feladatokat a miniszter által megbízott
pályázatkezelõ szerv (a továbbiakban: pályázatkezelõ
szerv) látja el.

2. §

(1) Az ösztöndíjat a miniszter adományozza, legfeljebb
10 hónapos idõtartamra. Az ösztöndíj egy alkalommal
nyerhetõ el. A pályázatot elnyert ösztöndíjasok névsorát a
miniszter a Minisztérium honlapján teszi közzé.

(2) Az ösztöndíjas kötelezettséget vállal arra, hogy az
ösztöndíjas idõszakon belül elkészíti és benyújtja doktori
értekezését.

(3) Az ösztöndíjas az ösztöndíjas jogviszony idõszaká-
ban központi költségvetési forrásból egyéb ösztöndíjjal
nem rendelkezhet.

3. §

Doktorjelölti ösztöndíjra pályázhatnak azok a disszertá-
ciójuk témájában kiemelkedõ tudományos teljesítményt
nyújtó doktorjelöltek, akik

a) a pályázat benyújtásának évében még nem töltik be
36. életévüket, és

b) a felsõoktatási intézménnyel vagy felsõoktatási intéz-
ménybe kihelyezett MTA-kutatócsoporttal teljes munka-
idõs közalkalmazotti jogviszonyban vagy teljes idejû mun-
kaviszonyban állnak.

4. §

(1) A pályázatokat a pályázatkezelõ szerv címére el-
küldve, magyar nyelven kell benyújtani a pályázati felhí-
vással egy idõben közzétett formanyomtatványok alkal-
mazásával, valamint a jelen rendeletben és a pályázati ki-
írásban meghatározott egyéb mellékletekkel együtt. A pá-
lyázat benyújtására rendelkezésre álló idõ nem lehet keve-
sebb 30 napnál.

(2) A pályázónak a pályázathoz mellékelni kell:
a) szakmai életrajzát;
b) az ösztöndíjas-idõszakra tervezett, a disszertáció el-

készítésének részletes programját (egyéni munkatervet);
c) a doktori iskola ajánlását;
d) a doktori tanács igazolását a doktorjelölti jogviszony

létrejöttérõl;
e) a felsõoktatási intézmény igazolását a 3. § b) pont

szerinti jogviszony fennállásáról;
f) a felsõoktatási intézmény szándéknyilatkozatát arról,

hogy szerzõdésben vállalja az ösztöndíj folyósításában
történõ együttmûködést.

(3) A pályázathoz csatolható minden olyan dokumen-
tum, amelyet a pályázó a pályázat elbírálásának szempont-
jából fontosnak tart.

5. §

(1) A pályázat értékelésének szempontjait a kiíró a pá-
lyázat meghirdetésekor, a pályázati feltételek részeként
nyilvánosságra hozza.

(2) A formailag hibás pályázati kérelmeket a minisz-
ter – a Kuratórium erre irányuló javaslata alapján – érdemi
elbírálás nélkül elutasítja, és errõl a pályázót a pályázatke-
zelõ szerv értesíti.

(3) A pályázatokat a Kuratórium a pályázati dokumen-
táció adatai, a pályázó korábbi tevékenysége és az egyéni
munkaterv alapján értékeli. A benyújtott pályázatok elbí-
rálására rendelkezésre álló idõ nem lehet kevesebb 30 nap-
nál. A pályázó számára biztosítani kell annak lehetõségét,
hogy pályázata értékelésébe betekintsen.

(4) A miniszter a Kuratórium javaslata alapján dönt.

6. §

(1) A pályázat nyertesei az egyéni munkatervükben vál-
lalt tevékenységükhöz ösztöndíjban részesülnek.
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(2) Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a pályá-
zatot elnyert személy és a Minisztérium közötti szerzõdés-
sel ösztöndíjas jogviszony jöjjön létre.

(3) Az ösztöndíj pénzügyi fedezetét a Minisztérium
költségvetésében megtervezett elõirányzat tartalmazza.

(4) Az ösztöndíjat a Minisztérium és a felsõoktatási in-
tézmény között megkötött szerzõdésben foglaltak szerint
folyósítja a Minisztérium.

7. §

Az ösztöndíjas a 6. § (2) bekezdése szerinti szerzõdés-
ben meghatározott feltételek alapján az ösztöndíj befejezé-
sét követõen – 30 napon belül – szakmai beszámolót készít
a vállalt feladatok teljesítésérõl, valamint mellékeli a dok-
tori iskola igazolását a disszertáció beadásáról, amely do-
kumentumokat az ösztöndíjas a Kuratórium részére, a pá-
lyázatkezelõ szerv címére küldi meg.

8. §

(1) Az ösztöndíjas jogviszony megszûnik, amennyiben
az ösztöndíjas

a) a pályázat benyújtásakor szükséges feltételeknek
már nem felel meg, illetve ezek a feltételek már nem állnak
fenn,

b) nem teljesíti a szerzõdésben vállalt bármely kötele-
zettségét, vagy

c) az ösztöndíjról lemond.

(2) Az ösztöndíjast az (1) bekezdésben meghatározott
esetekben

a) a letöltött ösztöndíjas idõszakra vonatkozóan beszá-
molási, illetve

b) a jogosulatlanul felvett összeget illetõen visszafize-
tési
kötelezettség terheli.

9. §

Az ösztöndíjas idõszak alatt – az ösztöndíjjal összefüg-
gésben – létrejött és az ösztöndíjas által publikált vala-
mennyi munkán fel kell tüntetni, hogy az ösztöndíj támo-
gatásával készült.

10. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép ha-
tályba.

(2) Az ösztöndíj összege a 2007/2008. tanévben havi
100 ezer forint.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti

a) a Deák Ferenc Ösztöndíjról szóló 57/2004. (III. 31.)
Korm. rendelet,

b) a Széchenyi István Ösztöndíjról szóló 6/2001.
(II. 23.) OM rendelet, valamint az azt módosító 24/2002.
(V. 17.) OM rendelet,

c) a Békésy György Posztdoktori Ösztöndíjról szóló
7/2001. (II. 23.) OM rendelet, valamint az azt módosító
23/2002. (V. 17.) OM rendelet,

d) a Szent-Györgyi Albert Ösztöndíjról szóló 10/2002.
(IV. 12.) OM rendelet,

e) az egyes felsõoktatási ösztöndíjakról szóló minisz-
teri rendelet módosításáról szóló 5/2006. (II. 24.) OM ren-
delet.

(4) A (3) bekezdésben felsorolt rendeletek hatályon kí-
vül helyezése nem érinti a már megállapított ösztöndíjakat,
azokat a megkötött szerzõdések alapján, változatlan felté-
telek szerint folyósítani kell. Az egyes felsõoktatási ösz-
töndíjakról szóló miniszteri rendelet módosításáról szóló
5/2006. (II. 24.) OM rendeletben meghatározott kurató-
rium változatlan összetételben látja el az ösztöndíjakkal
kapcsolatos feladatokat.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

HATÁROZAT

A Miniszterelnök
30/2007. (V. 4.) ME

határozata
fõiskolai tanárok kinevezésérõl

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

dr. Deme Pált,
dr. Holló Sándort,
dr. Túróczi Imrét,
dr. Vajsz Tivadart

– 2007. május 1-jei hatállyal –

fõiskolai tanárrá

kinevezem.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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KÖZLEMÉNYEK

Közlemény a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület jogerõs akkreditációs határozatairól, valamint akkreditációs
kérelmet elutasító határozatáról

HATÁROZAT

Az ELTE Idegennyelvi Továbbképzõ Központ (1085 Budapest, Rigó u. 16.) akkreditált vizsgaközpont által akkredi-
tált vizsgahely létesítése iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület 2007. március 5-i ülé-
sén a következõ döntést hozta: A kérelmezõ akkreditált vizsgahely létesítése iránti kérelmét az Oktatási Hivatal a követ-
kezõk szerint engedélyezi

Név: Nyugat-Magyarországi Universitas Oktatási Központ
Cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Régi vámház tér 6.
Nyelvvizsgarendszer: ITK ORIGO
Nyelvek: kétnyelvû: angol, német
Fajta: általános

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.
Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
Ez a határozat csak az AK-I/1/2000 számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2007. január 22-én átvett hiánytalan kérelem valamint a helyszíni szemle alapján
2007. március 5-én megállapította, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ akkreditált vizsgahe-
lye – tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt felté-
teleknek.
A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizs-
ga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdé-
sében, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felül-
vizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet
7. §-ában, a 12. § (2) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.
Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
4. §-ának (3) bekezdésén alapul.
A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. Tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2007. március 22.

Ügyszám: AK-I/96/2007
Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából:

Fazekas Márta s. k.,
igazgató

* * *
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HATÁROZAT

Az ELTE Idegennyelvi Továbbképzõ Központ (1085 Budapest, Rigó u. 16.) akkreditált vizsgaközpont által akkredi-
tált vizsgarendszeren belüli további nyelv akkreditációja iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkredi-
táló Testület 2007. március 19-i ülésén a következõ döntést hozta: A kérelmezõ ORIGO kétnyelvû japán nyelv akkre-
ditációja iránti kérelmét az Oktatási Hivatal engedélyezi.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.
Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
Ez a határozat csak az AK-I/1/2000 számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A kérelmezõ az ORIGO nyelvvizsgarendszer japán nyelvvel történõ bõvítése iránti kérelmét 2007. február 22-én nyúj-
tott be hiánytalanul az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központnak. A Nyelvvizsgát Akkreditáló Tes-
tület a 2007. február 26-án átvett hiánytalan kérelemrõl 2007. március 19-én azt a döntést hozta, hogy támogatja a nyelv-
vizsgarendszer kérelmében szereplõ nyelvvel történõ bõvítését.
A rendelkezõ részben akkreditált kétnyelvû japán nyelv nyelvvizsgái szervezésére és bonyolítására e határozat alapján
csak az ELTE Idegennyelvi Továbbképzõ Központ, mint akkreditált vizsgahely jogosult.
A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizs-
ga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdé-
sében, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felül-
vizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet
7. §-ában, az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.
Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
4. §-ának (3) bekezdésén alapul.
A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. Tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2007. március 21.

Ügyszám: AK-I/97/2007
Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából:

Fazekas Márta s. k.,
igazgató

* * *

HATÁROZAT

Az ELTE Idegennyelvi Továbbképzõ Központ (1085 Budapest, Rigó u. 16.) akkreditált vizsgaközpont által akkredi-
tált vizsgahely létesítése iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület 2007. március 26-i ülé-
sén a következõ döntést hozta: A kérelmezõ akkreditált vizsgahely létesítése iránti kérelmét az Oktatási Hivatal a követ-
kezõk szerint engedélyezi.

Név: Szolnoki Fõiskola Mûszaki és Mezõgazdasági Fakultás
Cím: 5400 Mezõtúr, Petõfi tér 1.
Nyelvvizsgarendszer: ITK ORIGO
Nyelvek: kétnyelvû angol, német, orosz
Fajta: általános

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.
Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
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Ez a határozat csak az AK-I/1/2000 számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2007. február 25-én átvett hiánytalan kérelem valamint a helyszíni szemle alapján
2007. március 26-án megállapította, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ akkreditált vizsga-
helye – tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt
feltételeknek.
A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizs-
ga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdé-
sében, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felül-
vizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet
7. §-ában, a 12. § (2) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.
Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
4. §-ának (3) bekezdésén alapul.
A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. Tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2007. március 30.

Ügyszám: AK-I/98/2007

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából:

Fazekas Márta s. k.,
igazgató

* * *

HATÁROZAT

Az ELTE Idegennyelvi Továbbképzõ Központ (1085 Budapest, Rigó u. 16.) akkreditált vizsgaközpont által akkredi-
tált vizsgahely létesítése iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület 2007. április 2-i ülésén
a következõ döntést hozta: A kérelmezõ akkreditált vizsgahely létesítése iránti kérelmét az Oktatási Hivatal a követke-
zõk szerint engedélyezi.

Név: New York Nyelviskola Kft.
Cím: 4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 16.
Nyelvvizsgarendszer: ITK ORIGO
Nyelvek: kétnyelvû: angol, német
Fajta: általános

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.
Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
Ez a határozat csak az AK-I/1/2000 számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2007. február 26-án átvett hiánytalan kérelem alapján 2007. április 2-án megálla-
pította, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ akkreditált vizsgahelye – tárgyi és infrastrukturá-
lis feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.
A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizs-
ga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdé-
sében, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felül-
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vizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet
7. §-ában, a 12. § (2) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.
Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
4. §-ának (3) bekezdésén alapul.
A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. Tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2007. április 5.

Ügyszám: AK-I/99/2007
Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából:

Fazekas Márta s. k.,
igazgató

* * *

HATÁROZAT

Az EURO Nyelvvizsga Kft. (1022 Budapest, Bimbó u. 7.) akkreditált vizsgaközpont által bejelentett vizsgahely létesí-
tése iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület 2007. március 26-i ülésén a következõ dön-
tést hozta: A kérelmezõ bejelentett vizsgahely létesítése iránti kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint engedé-
lyezi.

Név: Ametist Libri Kft.
Cím: 445100 Carei, Piata Avram lancu 1/4. Románia

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.
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.

INDOKOLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2007. február 19-én átvett hiánytalan kérelem valamint a helyszíni szemle alapján
2007. március 26-án megállapította, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ akkreditált vizsga-
helye – tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt
feltételeknek.
A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizs-
ga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdé-
sében, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felül-
vizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet
7. §-ában, a 12. § (1) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.
Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
4. §-ának (3) bekezdésén alapul.
A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. Tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2007. március 30.

Ügyszám: AK-XVI/59/2007
Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából:

Fazekas Márta s. k.,
igazgató

* * *
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HATÁROZAT

Az BCE Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont (1085 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48–52.) akkreditált vizsgaköz-
pont által akkreditált vizsgahely létesítése iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület
2007. március 26-i ülésén a következõ döntést hozta: A kérelmezõ akkreditált vizsgahely létesítése iránti kérelmét az
Oktatási Hivatal a következõk szerint engedélyezi.

Név: Pannon Egyetem Nyelvvizsga Iroda
Cím: 8200 Veszprém, Egyetem u. 3.
Nyelvvizsgarendszer: OECONOM
Nyelvek: kétnyelvû angol, kétnyelvû német
Fajta: közgazdasági szaknyelvi

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.
Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
Ez a határozat csak az AK-III/1/2000 számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2007. március 5-én átvett hiánytalan kérelem alapján 2007. 03. 26-án megállapí-
totta, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ akkreditált vizsgahelye – tárgyi és infrastrukturális
feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.
A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizs-
ga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdé-
sében, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felül-
vizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet
7. §-ában, a 12. § (2) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.
Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
4. §-ának (3) bekezdésén alapul.
A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. Tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2007. március 30.

Ügyszám: AK-III/13/2007
Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából:

Fazekas Márta s. k.,
igazgató

* * *

HATÁROZAT

Az SZIE Zöld Út Nyelvvizsgaközpont (2103 Gödöllõ, Páter K. u. 1.) akkreditált vizsgaközpont által bejelentett vizs-
gahely létesítése iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület 2007. március 5-i ülésén a kö-
vetkezõ döntést hozta: A kérelmezõ bejelentett vizsgahely létesítése iránti kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk
szerint engedélyezi.

Név: Laksmi 2002 Kft.
Cím: 6724 Szeged, Kálvária tér 4.

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.
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A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva a minisz-
ternél lehet fellebbezni.
Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
Ez a határozat csak az AK-XV/1/2001 és az AK-XV/6/2002 számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2007. február 26-én átvett hiánytalan kérelem alapján 2007. március 5-én megál-
lapította, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ bejelentett vizsgahelye – tárgyi és infrastruktu-
rális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.
A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizs-
ga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elis-
mert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felülvizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a
nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet 7. § (1) bekezdésében, a 12. § (1) bekezdésében és az Akkre-
ditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.
Az Oktatási Hivatal illetékessége a 71/1998. Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekezdésén alapul.
A fellebbezés lehetõségérõl a többször módosított 71/1998. Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2007. március 6.

Ügyszám: AK-XV/14/2007
Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából:

Fazekas Márta s. k.,
igazgató

* * *

HATÁROZAT

Az Pécsi Tudományegyetem Idegen Nyelvi Titkárság (7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b.) akkreditált vizsgaköz-
pont által bejelentett vizsgahely létesítése iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület 2007.
március 5-i ülésén a következõ döntést hozta: A kérelmezõ bejelentett vizsgahely létesítése iránti kérelmét az Oktatási
Hivatal a következõk szerint engedélyezi.

Név: Laksmi 2002 Kft.
Cím: 6724 Szeged, Kálvária tér 4.

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva a minisz-
ternél lehet fellebbezni.
Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
Ez a határozat csak az AK-XII/1/2001 számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2007. február 19-én átvett hiánytalan kérelem alapján 2007. március 5-én megál-
lapította, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ bejelentett vizsgahelye – tárgyi és infrastruktu-
rális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.
A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizs-
ga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elis-
mert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felülvizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a
nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet 7. § (1) bekezdésében, a 12. § (1) bekezdésében és az Akkre-
ditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.
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Az Oktatási Hivatal illetékessége a 71/1998. Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekezdésén alapul.
A fellebbezés lehetõségérõl a többször módosított 71/1998. Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2007. március 6.

Ügyszám: AK-XII/45/2007
Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából:

Fazekas Márta s. k.,
igazgató

* * *

Az Pécsi Tudományegyetem Idegen Nyelvi Titkárság (7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b.) akkreditált vizsgaköz-
pont által bejelentett vizsgahely létesítése iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület 2007.
március 5-i ülésén a következõ döntést hozta: A kérelmezõ bejelentett vizsgahely létesítése iránti kérelmét az Oktatási
Hivatal a következõk szerint engedélyezi.

Név: Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakközépiskola
Cím: 9600 Sárvár, Móricz Zsigmond út 2.

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva a minisz-
ternél lehet fellebbezni.
Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
Ez a határozat csak az AK-XII/1/2001 számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2007. február 5-én átvett hiánytalan kérelem valamint a helyszíni szemle alapján
2007. március 5-én megállapította, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ bejelentett vizsgahe-
lye – tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt felté-
teleknek.
A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizs-
ga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elis-
mert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felülvizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a
nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet 7. § (1) bekezdésében, a 12. § (1) bekezdésében és az Akkre-
ditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.
Az Oktatási Hivatal illetékessége a 71/1998. Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekezdésén alapul.
A fellebbezés lehetõségérõl a többször módosított 71/1998. Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2007. március 6.

Ügyszám: AK-XII/46/2007
Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából:

Fazekas Márta s. k.,
igazgató

* * *
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HATÁROZAT

Az Pécsi Tudományegyetem Idegen Nyelvi Titkárság (7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b.) akkreditált vizsgaköz-
pont által bejelentett vizsgahely létesítése iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület 2007.
március 5-i ülésén a következõ döntést hozta: A kérelmezõ bejelentett vizsgahely létesítése iránti kérelmét az Oktatási
Hivatal a következõk szerint engedélyezi.

Név: Szentgotthárdi Oktatási Intézmény Vösörmarty Mihály Gimnázium
Cím: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 1.

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva a minisz-
ternél lehet fellebbezni.
Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
Ez a határozat csak az AK-XII/1/2001 számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2007. január 22-én átvett hiánytalan kérelem valamint a helyszíni szemle alapján
2007. március 5-én megállapította, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ bejelentett vizsgahe-
lye – tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt felté-
teleknek.
A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizs-
ga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elis-
mert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felülvizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a
nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet 7. § (1) bekezdésében, a 12. § (1) bekezdésében és az Akkre-
ditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.
Az Oktatási Hivatal illetékessége a 71/1998. Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekezdésén alapul.
A fellebbezés lehetõségérõl a többször módosított 71/1998. Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2007. március 6.

Ügyszám: AK-XII/47/2007
Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából:

Fazekas Márta s. k.,
igazgató

* * *

HATÁROZAT

Az Pécsi Tudományegyetem Idegen Nyelvi Titkárság (7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b.) akkreditált vizsgaköz-
pont által akkreditált vizsgahely létesítése iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület
2007. március 26-i ülésén a következõ döntést hozta: A kérelmezõ akkreditált vizsgahely létesítése iránti kérelmét az
Oktatási Hivatal a következõk szerint engedélyezi.

Név: Balassi Bálint Gimnázium
Cím: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc u. 17.
Nyelvvizsgarendszer: ECL-nyelvvizsga (Europen Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages)
Nyelvek: angol, egynyelvû, német, egynyelvû
Fajta: általános

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.
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Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
Ez a határozat csak az AK-XII/1/2001 számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2007. február 5-én átvett hiánytalan kérelem valamint a helyszíni szemle alapján
2007. március 26-én megállapította, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ akkreditált vizsga-
helye – tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt
feltételeknek.
A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizs-
ga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdé-
sében, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felül-
vizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet
7. §-ában, a 12. § (2) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.
Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-ának a KR
4. §-ának (3) bekezdésén alapul.
A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. Tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2007. március 30.

Ügyszám: AK-XII/48/2007
Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából:

Fazekas Márta s. k.,
igazgató

* * *

HATÁROZAT

Az PANNON Nyelvvizsgaközpont (Veszprémi Egyetem nyelvvizsga Iroda, 8200 Veszprém, Egyetem u. 1.) akkreditált
vizsgaközpont által bejelentett vizsgahely létesítése iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló
Testület 2007. április 2-i ülésén a következõ döntést hozta: A kérelmezõ bejelentett vizsgahely létesítése iránti kérelmét
az Oktatási Hivatal a következõk szerint engedélyezi.

Név: Britannica Bt. Nyelvviskola
Cím: 2084 Pilisszentiván, Kossuth u. 25.

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.
Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
Ez a határozat csak az AK-XIX/1/2001 számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2007. február 19-én átvett hiánytalan kérelem alapján a 2007. április 2-án megál-
lapította, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ bejelentett vizsgahelye – tárgyi és infrastruktu-
rális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.
A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizs-
ga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdé-
sében, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felül-
vizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet
7. §-ában, a 12. § (1) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.
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Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-ának a KR
4. §-ának (3) bekezdésén alapul.
A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. Tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2007. április 5.

Ügyszám: AK-XIX/33/2007
Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából:

Fazekas Márta s. k.,
igazgató

* * *

HATÁROZAT

Az PANNON Nyelvvizsgaközpont (Veszprémi Egyetem Nyelvvizsga Iroda 8200 Veszprém, Egyetem u. 1.) akkreditált
vizsgaközpont által bejelentett vizsgahely létesítése iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló
Testület 2007. április 2-i ülésén a következõ döntést hozta: A kérelmezõ bejelentett vizsgahely létesítése iránti kérelmét
az Oktatási Hivatal a következõk szerint engedélyezi.

Név: Hang-Vár Bt. Centrum Nyelviskola
Cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Móricz Zsigmond u. 4.

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.
Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
Ez a határozat csak az AK-XIX/1/2002 számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2007. február 19-én átvett hiánytalan kérelem valamint a helyszíni szemle alapján
2007. április 2-án megállapította, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ bejelentett vizsgahelye
– tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltéte-
leknek.
A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizs-
ga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdé-
sében, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felül-
vizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet
7. §-ában, a 12. § (1) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.
Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-ának a KR
4. §-ának (3) bekezdésén alapul.
A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. Tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2007. április 5.

Ügyszám: AK-XIX/34/2007
Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából:

Fazekas Márta s. k.,
igazgató

* * *
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HATÁROZAT

Az Gábor Dénes Fõiskola LEXINFO Informatikai Nyelvvizsga Központ (1037 Budapest, Bécsi út 324.) akkreditált
vizsgaközpont által bejelentett vizsgahely létesítése iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló
Testület 2007. április 2-i ülésén a következõ döntést hozta: A kérelmezõ bejelentett vizsgahely létesítése iránti kérelmét
az Oktatási Hivatal a következõk szerint engedélyezi.

Név: DOM-ESZ Oktatási és Informatikai Kft.
Cím: 9022 Gyõr, Árpád u. 2.

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.
Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
Ez a határozat csak az AK-XVIII/2/2004 számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2007. február 19-én átvett hiánytalan kérelem valamint a helyszíni szemle alapján
2007. április 2-án megállapította, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ bejelentett vizsgahelye
– tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltéte-
leknek.
A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizs-
ga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdé-
sében, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felül-
vizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet
7. §-ában, a 12. § (1) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.
Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-ának és a KR
4. §-ának (3) bekezdésén alapul.
A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. Tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2007. április 5.

Ügyszám: AK-XVIII/4/2007
Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából:

Fazekas Márta s. k.,
igazgató

* * *

HATÁROZAT

Az BME Nyelvvizsgaközpont (1111 Budapest, Egry J. u. 1.) akkreditált vizsgaközpont által bejelentett vizsgahely lé-
tesítése iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület 2007. április 2-i ülésén a következõ dön-
tést hozta: A kérelmezõ bejelentett vizsgahely létesítése iránti kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint engedé-
lyezi.

Név: Talentum AMI
Cím: 8700 Marcali, Szegedi u. 14.

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.
Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
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Ez a határozat csak az AK-VII/1/2000 számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2007. február 26-án átvett hiánytalan kérelem valamint a helyszíni szemle alapján
2007. április 2-án megállapította, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ bejelentett vizsgahelye
– tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltéte-
leknek.
A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizs-
ga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdé-
sében, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felül-
vizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet
7. §-ában, a 12. § (1) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.
Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
4. §-ának (3) bekezdésén alapul.
A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. Tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2007. április 5.

Ügyszám: AK-VII/32/2007
Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából:

Fazekas Márta s. k.,
igazgató

* * *

HATÁROZAT

Az BME Nyelvvizsgaközpont (1111 Budapest, Egry J. u. 1.) akkreditált vizsgaközpont által bejelentett vizsgahely lé-
tesítése iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület 2007. április 2-i ülésén a következõ dön-
tést hozta: A kérelmezõ bejelentett vizsgahely létesítése iránti kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint engedé-
lyezi.

Név: Szepsi Csombor Márton Gimnázium, Szakképzõ és Általános Iskola
Cím: 3800 Szikszó, Miskolci út 9.

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.
Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
Ez a határozat csak az AK-VII/1/2000 számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2007. február 26-án átvett hiánytalan kérelem valamint a helyszíni szemle alapján
2007. április 2-án megállapította, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ bejelentett vizsgahelye
– tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltéte-
leknek.
A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizs-
ga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdé-
sében, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felül-
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vizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet
7. §-ában, a 12. § (1) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.
Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
4. §-ának (3) bekezdésén alapul.
A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. Tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2007. április 5.

Ügyszám: AK-VII/33/2007
Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából:

Fazekas Márta s. k.,
igazgató

* * *

HATÁROZAT

Az EURO Nyelvvizsga Kft. (1022 Budapest, Bimbó u. 7.) akkreditált vizsgaközpont által az Euro vizsgarendszer to-
vábbi nyelvvel történõ bõvítésére benyújtott akkreditációs kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület vé-
leményére figyelemmel – a következõ határozatot hozom. A kérelmezõ Euro nyelvvizsgarendszerének német nyelvvel
való bõvítése iránti kérelmét elutasítom.

Határozatom ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az ok-
tatási és kulturális miniszternek címzett, jogorvoslati kérelemmel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.
Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

INDOKOLÁS

A kérelmezõ az Euro nyelvvizsgarendszer német nyelvvel való bõvítése iránti kérelmét 2007. január 5-én nyújtotta be az
Oktatási Hivatalhoz. Kérelmezõt 2007. január 12-én hiánypótlásra kértem, melynek 2007. január 19-én beérkezõleg ele-
get tett.
A hiánytalan akkreditációs kérelmet a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület (a továbbiakban: Testület 2007. március 19-én
vette át. A Szakértõi Bizottság összetétele ellen a kérelmezõ kifogással nem élt.
A Testület 2007. március 19-én azt a döntést hozta, hogy nem támogatja a kérelemben szereplõ nyelv akkreditációját,
mert
– A benyújtott anyagban az illesztési eljárás nem kielégítõen kifejtett, az Akkreditációs Kézikönyv (a továbbiakban:
AK) 3.4.3. pontjában megfogalmazott standardok felállításában közremûködõ értékelõk száma túl alacsony.
– A szintillesztésrõl szóló részekben az anyag hiányos, ugyanis nem minden készség méréséhez közöl helyi teljesít-
ménymintákat.
– A benyújtott modell-feladatsorok egyes feladatainak validitása az AK 3.3. fejezetében foglaltak alapján megkérdõje-
lezhetõ, ugyanis nem csak a célzott készséget mérik, sikeres megoldásukhoz a nyelvtudáson túli egyéb készségek és is-
meretek is szükségesek.
– A modell-feladatsorok utasításai sokszor nehézkesek, helyenként angol nyelvû instrukciókat tartalmaznak, és az inst-
rukciók nyelvi szintje helyenként meghaladja a mérni kívánt nyelvi szintet.
– A beadványban terminológiai és nyelvhelyességi hibák fordulnak elõ.
Fentiek alapján a Testület az akkreditációra benyújtott Euro nyelvvizsgarendszer német nyelvvel való bõvítését akkredi-
tálásra nem találta alkalmasnak, ezért a rendelkezõ részben foglaltaknak megfelelõen határoztam.
Hatáskörömet az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-a, az idegennyelv-tudást igazoló ál-
lamilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizsga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998.
Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdése, 6. §-ának (3) bekezdése, az államilag elismert nyelvvizsga
egységes követelményrendszerérõl és annak felülvizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjai-
ról szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet határozza meg, az akkreditáció részletes feltételeit és dokumentációját az AK
tartalmazza.
A jogorvoslatról való tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény (Ket.) 98–99. §-ain, valamint a KR 6. § (84) bekezdésén alapul.
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Az eljárásért fizetendõ akkreditációs díj mértékét az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl
és annak felülvizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM ren-
delet 1. számú melléklete határozza meg, melyet kérelmezõ hivatalomnál megfizetett.
A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. Tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2007. március 26.

Ügyszám: AK-XVI/58/2007
Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából:

Fazekas Márta s. k.,
igazgató

Közlemény meghívásos egyetemi tanárrá történõ kinevezésrõl

A Budapest Mûszaki Fõiskola rektora dr. Kovács Zsoltot a Nyugat-Magyarországi Egyetem egyetemi tanárát 2007. már-
cius 1-jei hatállyal – 1 éves idõtartamra – a Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Karra meghívásos egyetemi tanárrá ne-
vezte ki.

Dr. Gáti József s. k.,
kancellár

Pályázati felhívás
felsõoktatási intézmények vezetõi és egyéb álláshelyienek betöltésére

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARA
pályázatot hirdet
Alkotmányjogi Tanszékre
Egyetemes Állam- és Jogtörténeti Tanszékre
Jogszociológia Tanszékre
Közgazdaságtan Tanszékre
Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszékre
tanszékvezetõi megbízásra

A kinevezendõ tanszékvezetõ feladata: szervezi a tanszék oktató, tudományos kutató és egyéb tevékenységét, irányítja és
ellenõrzi a hozzá beosztott oktatók, ügyintézõk, doktrandusz hallgatók és demonstrátorok munkáját. Képviseli a tanszé-
ket az egyetem és a kar vezetõ szerveinél és más külsõ szervek elõtt, véleményt nyilvánít a tanszéket érintõ valamennyi
kérdésben, javaslataival ilyen tartamú döntést kezdeményezhet.
Gondoskodik az oktatott tantárgyak tudományos mûvelésérõl a tanszéken, a kari és tanszéki tanterv folyamatos egyezte-
tésérõl, a tantervi követelmények betartásáról, a tanrendi kötelezettségek tanszék általi teljesítésérõl. Támogatja a tudo-
mányos diákkörök munkáját, gazdálkodik az oktatási egység rendelkezésére álló költségvetési forrásokkal. Pályázhat-
nak az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar fõállású egyetemi tanárai és habilitált egyetemi docensei. A tanszékvezetõi
megbízás határozott idõre, legfeljebb ötéves idõtartamra szól.
A pályázatra vonatkozó általános tudnivalók: A tanszékvezetõi beosztás ellátásával történõ megbízásra a felsõoktatásról
szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 96. §-a, az ELTE SzMSz I. kötet, Szervezeti és Mûködési Rend 26–30. §-ai az irány-
adók.
A pályázathoz mellékelni kell:
– a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, munkaköri besorolását, tudományos fokozatát, nemzetközi tudományos
életben való részvételét,
– a pályázó vezetõi programját,
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– szakmai önéletrajzot, publikációs jegyzéket,
– erkölcsi bizonyítványt.
A pályázatokat a megjelenéstõl számított 30 napon belül az ELTE ÁJK dékánjának címezve a kar Dékáni Titkárságára
kell benyújtani (1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.)

Dr. Hudecz Ferenc s. k.,
rektor

A PANNON EGYETEM
pályázatot hirdet a
GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
Alkalmazott Gazdaságtan Tanszékén
részmunkaidejû egyetemi docensi állásra

A kinevezendõ egyetemi docens feladata elsõsorban a Vállalati gazdaságtan és a Vállalkozói ismeretek tantárgyak alap-
és mester szakokon történõ oktatása, azok folyamatos továbbfejlesztése. A pályázó feladata továbbá a szakterületén ha-
zai és nemzetközi kapcsolatépítés és kutatások szervezése.
A pályázó rendelkezzék felsõfokú (egyetemi) szakirányú végzettséggel, PhD-fokozattal, publikációkkal, vállalatvezeté-
si gyakorlattal, továbbá legalább egy világnyelvbõl középfokú komplex nyelvvizsgával. A pályázat elbírálásánál elõnyt
jelent az oktatásszervezési és a távoktatási tapasztalat.
A kinevezés 2007. október 1-jétõl határozatlan idõre szól.

Számvitel és Controlling Tanszékén
teljes munkaidejû egyetemi docensi állásra

A kinevezendõ docens feladata a számvitel tárgyak (beleértve a számvitel kapcsolatát az ellenõrzéssel és az irányítással)
alap- és mesterszakokon történõ oktatása, azok folyamatos továbbfejlesztése, szakterületén hazai és nemzetközi kapcso-
latépítés és kutatások szervezése (különös tekintettel a számvitel-elméleti kutatásokra), részvétel témavezetõként a Gaz-
dálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola munkájában.
A pályázó rendelkezzék közigazgatási egyetemi végzettséggel (elõny számvitel szakon szerzett diploma), tudományos
fokozattal, szakmai és felsõoktatási gyakorlattal, továbbá legalább egy idegen nyelvbõl államilag elismert középfokú
komplex nyelvvizsgával.
A kinevezés 2007. október 1-jétõl határozatlan idõre szól.

MÉRNÖKI KAR
ANALITIKAI, KÖRNYEZETTUDOMÁNYI ÉS LIMNOLÓGIAI INTÉZETÉBEN
intézetigazgatói tisztség betöltésére

A kinevezett intézetigazgató feladata az intézet oktató-kutató munkájának vezetése, koordinálása, racionalizálása, az in-
tézet adminisztrációs és gazdasági tevékenységének irányítása, kapcsolattartás a kar vezetésével, az egységéhez tartozó
szakok vezetõivel. Aktívan vegyen részt az egyetemi, kari és tudományos szervezetek munkájában. Feladata továbbá az
intézet fejlesztése, a fenntartható személyzeti politika kialakítása, a hazai és nemzetközi szakmai és gazdasági kapcsola-
tok ápolása, bõvítése.
A pályázónak rendelkeznie kell szakirányú egyetemi végzettséggel, tudományos minõsítéssel, az általa mûvelt tudo-
mányterület átfogó ismeretével, nemzetközi szintû szakmai-, tudományos tevékenységgel, legalább 10 éves egyetemi
oktatói gyakorlattal, egy világnyelv elõadói szintû ismeretével. Pályázatában részletesen ki kell fejtenie az intézet kor-
szerû oktatási tevékenységére és gazdasági menedzselésére vonatkozó elképzeléseit. Kutatómunkája legyen összhang-
ban az intézet profiljával.
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ANYAGMÉRNÖKI INTÉZETÉBEN
intézetigazgatói tisztség betöltésére

A kinevezett intézetigazgató feladata az intézet oktató-kutató munkájának vezetése, koordinálása, racionalizálása, az in-
tézet adminisztrációs és gazdasági tevékenységének irányítása; kapcsolattartás a kar vezetésével, az egységéhez tartozó
szakok vezetõivel. Aktívan vegyen részt az egyetemi, kari és tudományos szervezetek munkájában. Feladata továbbá az
intézet fejlesztése, a fenntartható személyzeti politika kialakítása, a hazai és nemzetközi szakmai és gazdasági kapcsola-
tok ápolása, bõvítése.
A pályázónak rendelkeznie kell szakirányú egyetemi végzettséggel, tudományos minõsítéssel, az általa mûvelt tudo-
mányterület átfogó ismeretével, nemzetközi szintû szakmai-, tudományos tevékenységgel, legalább 10 éves egyetemi
oktatói gyakorlattal, egy világnyelv elõadói szintû ismeretével. Pályázatában részletesen ki kell fejtenie az intézet kor-
szerû oktatási tevékenységére és gazdasági menedzselésére vonatkozó elképzeléseit. Kutatómunkája legyen összhang-
ban az intézet profiljával.

FIZIKA INTÉZETÉBEN
intézetigazgatói tisztség betöltésére

A kinevezett intézetigazgató feladata az intézet oktató-kutató munkájának vezetése, koordinálása, racionalizálása, az in-
tézet adminisztrációs és gazdasági tevékenységének irányítása, kapcsolattartás a kar vezetésével, az egységéhez tartozó
szakok vezetõivel. Aktívan vegyen részt az egyetemi, kari és tudományos szervezetek munkájában. Feladata továbbá az
intézet fejlesztése, a fenntartható személyzeti politika kialakítása, a hazai és nemzetközi szakmai és gazdasági kapcsola-
tok ápolása, bõvítése.
A pályázónak rendelkeznie kell szakirányú egyetemi végzettséggel, tudományos minõsítéssel, az általa mûvelt tudo-
mányterület átfogó ismeretével, nemzetközi szintû szakmai-, tudományos tevékenységgel, legalább 10 éves egyetemi
oktatói gyakorlattal, egy világnyelv elõadói szintû ismeretével. Pályázatában részletesen ki kell fejtenie az intézet kor-
szerû oktatási tevékenységére és gazdasági menedzselésére vonatkozó elképzeléseit. Kutatómunkája legyen összhang-
ban az intézet profiljával.

GÉPÉSZMÉRNÖKI INTÉZETÉBEN
intézetigazgatói tisztség betöltésére

A kinevezett intézetigazgató feladata az intézet oktató-kutató munkájának vezetése, koordinálása, racionalizálása, az in-
tézet adminisztrációs és gazdasági tevékenységének irányítása, kapcsolattartás a kar vezetésével, az egységéhez tartozó
szakok vezetõivel. Aktívan vegyen részt az egyetemi, kari és tudományos szervezetek munkájában. Feladata továbbá az
intézet fejlesztése, a fenntartható személyzeti politika kialakítása, a hazai és nemzetközi szakmai és gazdasági kapcsola-
tok ápolása, bõvítése.
A pályázónak rendelkeznie kell szakirányú egyetemi végzettséggel, tudományos minõsítéssel, az általa mûvelt tudo-
mányterület átfogó ismeretével, nemzetközi szintû szakmai-, tudományos tevékenységgel, legalább 10 éves egyetemi
oktatói gyakorlattal, egy világnyelv elõadói szintû ismeretével. Pályázatában részletesen ki kell fejtenie az intézet kor-
szerû oktatási tevékenységére és gazdasági menedzselésére vonatkozó elképzeléseit. Kutatómunkája legyen összhang-
ban az intézet profiljával.

KÉMIA INTÉZETÉBEN
intézetigazgatói tisztség betöltésére

A kinevezett intézetigazgató feladata az intézet oktató-kutató munkájának vezetése, koordinálása, racionalizálása, az in-
tézet adminisztrációs és gazdasági tevékenységének irányítása; kapcsolattartás a kar vezetésével, az egységéhez tartozó
szakok vezetõivel. Aktívan vegyen részt az egyetemi, kari és tudományos szervezetek munkájában. Feladata továbbá az
intézet fejlesztése, a fenntartható személyzeti politika kialakítása, a hazai és nemzetközi szakmai és gazdasági kapcsola-
tok ápolása, bõvítése.
A pályázónak rendelkeznie kell szakirányú egyetemi végzettséggel, tudományos minõsítéssel, az általa mûvelt tudo-
mányterület átfogó ismeretével, nemzetközi szintû szakmai-, tudományos tevékenységgel, legalább 10 éves egyetemi
oktatói gyakorlattal, egy világnyelv elõadói szintû ismeretével. Pályázatában részletesen ki kell fejtenie az intézet kor-
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szerû oktatási tevékenységére és gazdasági menedzselésére vonatkozó elképzeléseit. Kutatómunkája legyen összhang-
ban az intézet profiljával.

KÖRNYEZETMÉRNÖKI ÉS RADIOKÉMIAI INTÉZETÉBEN
intézetigazgatói tisztség betöltésére

A kinevezett intézetigazgató feladata az intézet oktató-kutató munkájának vezetése, koordinálása, racionalizálása, az in-
tézet adminisztrációs és gazdasági tevékenységének irányítása, kapcsolattartás a kar vezetésével, az egységéhez tartozó
szakok vezetõivel. Aktívan vegyen részt az egyetemi, kari és tudományos szervezetek munkájában. Feladata továbbá az
intézet fejlesztése, a fenntartható személyzeti politika kialakítása, a hazai és nemzetközi szakmai és gazdasági kapcsola-
tok ápolása, bõvítése.
A pályázónak rendelkeznie kell szakirányú egyetemi végzettséggel, tudományos minõsítéssel, az általa mûvelt tudo-
mányterület átfogó ismeretével, nemzetközi szintû szakmai-, tudományos tevékenységgel, legalább 10 éves egyetemi
oktatói gyakorlattal, egy világnyelv elõadói szintû ismeretével. Pályázatában részletesen ki kell fejtenie az intézet kor-
szerû oktatási tevékenységére és gazdasági menedzselésére vonatkozó elképzeléseit. Kutatómunkája legyen összhang-
ban az intézet profiljával.

VEGYÉSZMÉRNÖKI ÉS FOLYAMATMÉRNÖKI INTÉZETÉBEN
intézetigazgatói tisztség betöltésére

A kinevezett intézetigazgató feladata az intézet oktató-kutató munkájának vezetése, koordinálása, racionalizálása, az in-
tézet adminisztrációs és gazdasági tevékenységének irányítása, kapcsolattartás a kar vezetésével, az egységéhez tartozó
szakok vezetõivel. Aktívan vegyen részt az egyetemi, kari és tudományos szervezetek munkájában. Feladta továbbá az
intézet fejlesztése, a fenntartható személyzeti politika kialakítása, a hazai és nemzetközi szakmai és gazdasági kapcsola-
tok ápolása, bõvítése.
A pályázónak rendelkeznie kell szakirányú egyetemi végzettséggel, tudományos minõsítéssel, az általa mûvelt tudo-
mányterület átfogó ismeretével, nemzetközi szintû szakmai-, tudományos tevékenységgel, legalább 10 éves egyetemi
oktatói gyakorlattal, egy világnyelv elõadói szintû ismeretével. Pályázatában részletesen ki kell fejtenie az intézet kor-
szerû oktatási tevékenységére és gazdasági menedzselésére vonatkozó elképzeléseit. Kutatómunkája legyen összhang-
ban az intézet profiljával.

MÛSZAKI INFORMATIKAI KAR
dékáni tisztség betöltésére

A megbízandó dékán feladatai: a kar vezetése és képviselete, fejlesztési stratégia kidolgozása, nemzetközi kapcsolatok
ápolása és bõvítése, a kar mûködését és fejlesztését biztosító hatékony gazdálkodási rendszer kialakítása és mûködtetése,
a kari humánpolitikai munka irányítása, munkáltatói jogok gyakorlása, a kar szervezeti egységei tevékenységének irá-
nyítása, kari kitüntetések adományozása, a Kari Tanács üléseinek elõkészítése és döntéseinek végrehajtása.
A pályázó rendelkezzék egyetemi tanári kinevezéssel, legalább 10 év vezetõi gyakorlattal, tudományok doktora fokozat-
tal vagy MTA doktora címmel, tapasztalattal új oktatási-kutatási szervezeti egységek létrehozásában, referenciával pro-
jekttevékenység végzésében és irányításában, jelentõs hazai és nemzetközi tudományos kapcsolatokkal és tudományos
szervezetekben való részvétellel, nemzetközi szinten kiemelkedõ publikációs tevékenységgel, tudományág területén el-
ismertséggel és mértékadó iskolateremtõ tevékenységgel.
A dékáni megbízás 2007. szeptember 1-jétõl legfeljebb 4 év idõtartamra szól.

MÛSZAKI INFORMATIKAI KAR
Automatizálás Tanszék
tanszékvezetõi tisztség betöltésére

A kinevezett tanszékvezetõ feladata az Automatizálás Tanszéken a különbözõ szintekhez tartozó képzési formákban fo-
lyó oktatási tevékenység szakmai irányítása, a kutatási munkák megszervezése és irányítása, a kutatási témákhoz kap-
csolódó hazai és nemzetközi konferenciák szervezése, a tanszék pályázati munkájának vezetése és koordinálása. Tudo-
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mányos munkásságát a tanszék által mûvelt kutatási területen fejtse ki. A megbízás idõszakában a tanszékvezetõ kiemelt
feladata a munkatársak szakmai fejlõdésének irányítása, a tanszéki kutatásokhoz szükséges gazdasági háttér
megteremtése.
A pályázó rendelkezzék a tanszék profiljához kapcsolódó tudományterületen tudományok doktora fokozattal vagy aka-
démiai doktori címmel, felsõoktatásban szerzett hosszabb oktatói gyakorlattal, teljesítse a vezetõ oktatókra vonatkozó
szabályzatban meghatározott feltételeket. Rendelkezzék angol nyelvbõl elõadói szintû nyelvismerettel, jelentõs hazai és
nemzetközi szakmai kapcsolatokkal, valamint publikációs tevékenységgel.
A tanszékvezetõi megbízás 2007. szeptember 1-jétõl legfeljebb 3 év idõtartamra szól.

A pályázat beadási határideje: a megjelenéstõl számított 30 napon belül.
A pályázat elbírálására a pályázati határidõ lejártától számított 90 napon belül kerül sor.
A pályázatokhoz szükséges formanyomtatványok, további információk a Személyzeti Osztályon szerezhetõk be. [8200
Veszprém, Egyetem u. 10. tel.: (88) 624-236].

Dr. Gaál Zoltán s. k.,
rektor

A SZENT ISTVÁN EGYETEM
rektora pályázatot hirdet
YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR
Közmû és Mélyépítési Tanszékre
Mechanika és Tartószerkezetek Tanszékre
tanszékvezetõi megbízás betöltésére

A megbízás 3-5 éves idõtartamra szól, és az elsõ megbízással azonos eljárási rend szerint több alkalommal meghosszab-
bítható.

A megbízásra kerülõ tanszékvezetõ feladata lesz:
– részvétel a tananyagok kialakításába, az építõmérnök BSc megfelelõ szakirány magas színvonalú irányításában,
– szakmai tantárgyi követelményekhez igazodó fejlesztési stratégia kidolgozása és alkalmazása a tanszékhez tartozó épí-
tõmérnöki tudományok témakörében,
– elõsegíteni a tanszék oktatóinak szakmai és tudományos elõmenetelét,
– képviselni a tanszéket az egyetemi, kari vezetés és külsõ szervek elõtt,
– irányítani és felügyelni a tanszék gazdálkodását,
– rendszeres kapcsolatot tartani a gyakorlattal, hazai és nemzetközi oktatási, kutatási intézményekkel,
– a tanszéken folyó kutatások és pályázati tevékenységek koordinálása,
– kari karközi és nemzetközi szakmai kapcsolatok ápolása fejlesztése,
– a szakmai tantárgyi követelményekhez igazodó fejlesztési stratégia kidolgozása, fejlesztések végrehajtása,
– a tanszék fejlesztése utánpótlás nevelése.

Pályázati feltételek:
– építõmérnöki egyetemi végzettség,
– tudományos fokozat és tárgyalóképes idegennyelv-ismeret,
– többéves, felsõoktatásban szerzett oktatói, vezetõi gyakorlat,
– feleljen meg a kar oktatói követelményrendszerében a vezetõ oktatók részére elõírt feltételeknek.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó jelenlegi munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– a pályázó szakmai, tudományos tevékenységét tartalmazó életrajzát, amelyben eddigi vezetõi, oktatói, kutatói tevé-
kenységének leírása szerepel,
– jelentõsebb külföldi tanulmányútjait, hazai és nemzetközi tanácskozásokon megtartott elõadásainak jegyzékét,
– hazai és nemzetközi tudományos, illetõleg szakmai szervezetekben végzett munkáját,
– szakmai, illetõleg oktatási, kutatási, tudományos valamint vezetõi tevékenységét összefoglaló tájékoztatót,
– a megpályázott szervezeti egység vezetésére vonatkozó részletes elképzeléseit,
– vezetõi, oktatói, tudományos munkájára vonatkozó jövõbeni terveit, részletes elképzeléseit.
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A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– az egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-ismeretet tanúsító okirat hiteles másolatát,
– fontosabb publikációk jegyzékét,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– személyi adatlapot és a tudományos tevékenység nyilvántartásához szükséges adatlapot,
– pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy pályázati anyagát az egyetemi szabályzatokban megjelölt bizottságok és
testületek megismerjék.
A pályázat beadási határideje az Oktatási Közlönyben történõ megjelenéstõl számított 30 napon belül történik.
A pályázatot a SZIE YMÉTK dékánjához címezve kell benyújtani 5 példányban a Kar Dékáni Hivatalába.
Cím: SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar dr. Makovényi Ferenc fõiskolai tanár, dékán. 1146 Budapest, Thököly
út 74.

Dr. Molnár József s. k.,
egyetemi tanár, rektor

A MOZGÁSSÉRÜLTEK PETÕ ANDRÁS NEVELÕKÉPZÕ ÉS NEVELÕINTÉZETÉNEK
rektora pályázatot hirdet
tudományos rektorhelyettesi feladatkör ellátására

A megbízásra kerülõ rektorhelyettes feladata:
– az oktatótól elvárt tevékenységen felül –
– a hazai és a nemzetközi tudományos életben való részvétel,
– az intézetben folyó tudományos mûhelymunka fejlesztése, koordinálása,
– tudományos rendezvények, konferenciák szervezése és támogatása,
– kutatási projektek kialakításának elõsegítése (pályázatírás a források megteremtésére, projektszerû mûködés, doku-
mentálás),
– publikációk létrejöttének elõsegítése az intézetben,
– a tudományos fokozatok megszerzésének ösztönzése és segítése,
– részvétel a Petõ-módszerrel összefüggõ, kutatást elõsegítõ ösztönzési rendszer kialakításában,
– a tanszékek tudományos munkájának koordinálása,
– tudományos diákkör kialakításának, mûködésének segítése,
– intézetünk gyakorló területén a tudományos adatgyûjtés, értékelés támogatása, koordinálása, az együttmûködés bizto-
sítása,
– tudományos rendezvényeken való szereplés elõkészítésének koordinálása (elõadások szûrése, résztvevõk kiválasz-
tása),
– a tudományos munka finanszírozási lehetõségeinek kidolgozásában való részvétel,
– a Petõ-módszer és a legújabb tudományos eredmények közötti híd kiépítése,
– a tudományos alapképzés kialakítása,
– szakfolyóirat referálók munkájának koordinálása.

A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a pályázó:
– rendelkezzék egyetemi oklevéllel, legyen az intézet tevékenységéhez illeszkedõ, szakirányú (pl.: neveléstudomány,
pszichológia, orvostudomány) felsõoktatási intézmény kinevezett oktatója, (docens vagy tanár)
– rendelkezzék tudományos minõsítéssel,
– szakmai-tudományos tevékenységgel elismert legyen,
– képes legyen hazai és nemzetközi fórumokon az intézmény színvonalas képviseletére,
– rendelkezzen vezetõi (min. 5 év) és kutatói tapasztalattal,
– elõadóképes idegennyelv-tudással bírjon.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– szakmai önéletrajzot, mely összefoglalja eddigi szakmai, tudományos és közéleti munkásságát,
– és publikációs jegyzéket,
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– vezetõi elképzeléseit, az intézmény tudományos tevékenységére és az irányítandó területekre vonatkozó szakmai el-
gondolásait, programját,
– a tudományos minõsítést tanúsító okiratot,
– a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okiratok, valamint
– az idegennyelv-ismeretet tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– az adatvédelmi törvény alapján készült nyilatkozatát a pályázati anyag kezelésérõl.

A pályázatot az Oktatási Közlönyben való közzétételtõl számított 30 napon belül kell benyújtani 3 példányban, zárt borí-
tékban a fõiskola rektorának címezve.
Mozgássérültek Petõ András Nevelõképzõ és Nevelõintézete, 1125 Budapest, Kútvölgyi út 6.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a tudományos rektorhelyettesi állásra”.
A rektorhelyettes megbízása max. 4 évre szól, mely megújítható.

A MOZGÁSSÉRÜLTEK PETÕ ANDRÁS NEVELÕKÉPZÕ ÉS NEVELÕINTÉZETÉNEK
rektora pályázatot hirdet
Neurorehabilitációs Tanszéken
1 fõállású
tanszékvezetõ fõiskolai tanár állás betöltésére

A pályázó feladata, az oktató feladatokon túlmenõen:
– a tanszék tevékenységének irányítása,
– a tanszéki tudományos mûhely kialakítása,
– a tanszék által oktatott tárgyak modern szemléletû oktatásának, tudományos mûvelésének biztosítása,
– az oktató-nevelõ és tudományos kutatómunkát, valamint a konduktor, konduktor-tanító, konduktor-óvodapedagógus
szak oktatási módszereinek alakítása, fejlesztése, a képzési programok tanszékközi összehangolása, a tanszéki és tan-
székközi mûhelymunka irányítása,
– a fiatal oktatók mentoraként gondoskodjon a megfelelõ tanszéki utánpótlásról,
– tanszéke hatékony, ésszerû gazdálkodásának biztosítása, valamint a gazdálkodásba bevonható további források feltá-
rása és megteremtése,
– oktatandó tárgyak: Neuroanatómia, Neuropathológia, Kórtan, Rehabilitáció, Összehasonlító konduktív pedagógia,
– oktatási tananyag biztosítása, fejlesztése,
– a tanszék fejlesztési tervének kidolgozása és megvalósítása,
– a hallgatók TDK-munkájának, a tehetségek kibontakoztatásának segítése,
– részvétel a külföldi hallgatók oktatásában,
– aktív részvétel a hazai és nemzetközi tudományos tevékenységekben,
– a hatályos jogszabályokban és a fõiskola szabályzataiban elõírt feladatok ellátása,
– a tanszék minõségbiztosítási követelmények szerinti, valamint a MAB elõírásainak megfelelõ mûködésének biztosí-
tása,
– klinikai orvosi feladatok ellátása.

A megbízásra a pályázat elbírálását követõen kerül sor.
A tanszékvezetõi megbízás: 4 évre szól.

A pályázat benyújtásának feltételei:
– orvosegyetemi végzettség, gyermekneurológia és vagy rehabilitációs szakvizsga,
– szakirányú tudományos fokozat,
– felsõoktatásban/kutatásban szerzett gyakorlat,
– oktatásra alkalmas idegennyelv-tudás,
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség.

A pályázatnak mellékelni kell:
– a pályázó szakmai-tudományos tevékenységét tartalmazó önéletrajzát,
– a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okiratok, valamint a tudományos fokozatot, idegennyelv-ismeretet tanúsító
okiratok hiteles másolatát,
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– a megpályázott tanszék vezetésére, oktatás fejlesztésére vonatkozó elképzeléseit, oktatás, nevelési és gazdasági prog-
ramját,
– minden olyan dokumentumot, amelyet a pályázó saját megítélése szerint a pályázat elbírálásánál figyelembe lehet
venni,
– írásbeli nyilatkozatot hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a pályázati eljárási ügyrendben rögzített bizottságok és
testületek megismerhessék.

A pályázatot az Oktatási Közlönyben való közzétételtõl számított 30 napon belül kell benyújtani 3 példányban, zárt borí-
tékban a fõiskola rektorának címezve.
Mozgássérültek Petõ András Nevelõképzõ és Nevelõintézete, 1125 Budapest, Kútvölgyi út 6.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a Neurorehabilitációs Tanszék tanszékvezetõi állásra”.

A pályázat elbírálására a beérkezéstõl számított 30 napon belül kerül sor.
Olyan pályázók jelentkezését várjuk, akikben egyesül az oktatási, nevelési és gazdasági szemlélet, és képesek a tudomá-
nyos légkör megteremtésére, fenntartására. A jelölttõl elvárjuk a pozitív gondolkodást, valamint azt, hogy intézményünk
folyamatban lévõ szervezetfejlesztési feladataiban aktív részt vállaljon. A jelölt legyen képes oktatói és vezetõi munká-
ját a modern, hallgatóközpontú oktatás szolgálatába állítani, ezzel is emelve a hungarikumként méltán elismert
Petõ-módszer hazai és nemzetközi rangját.

A MOZGÁSSÉRÜLTEK PETÕ ANDRÁS NEVELÕKÉPZÕ ÉS NEVELÕINTÉZETÉNEK
rektora pályázatot hirdet
Tanításelméleti Tanszéken
1 fõállású
tanszékvezetõ fõiskolai tanári állás betöltésére

A pályázó feladata, az oktatói feladatokon túlmenõen:
– a tanszék tevékenységének irányítása,
– a tanszéki tudományos mûhely kialakítása,
– a tanszék által oktatott tárgyak modern szemléletû oktatásának, tudományos mûvelésének biztosítása,
– az oktató-nevelõ és tudományos kutatómunkát, valamint a konduktor, konduktor-tanító, konduktor-óvodapedagógus
szak oktatási módszereinek alakítása, fejlesztése, a képzési programok tanszékközi összehangolása, a tanszéki és tan-
székközi mûhelymunka irányítása,
– a fiatal oktatók mentoraként gondoskodjon a megfelelõ tanszéki utánpótlásról,
– tanszéke hatékony, ésszerû gazdálkodásának biztosítása, valamint a gazdálkodásba bevonható további források feltá-
rása és megteremtése,
– oktatási tananyag biztosítása, fejlesztése,
– a tanszék fejlesztési tervének kidolgozása és megvalósítása,
– a hallgatók (O)TDK-munkájának, a tehetségek kibontakoztatásának segítése,
– aktív részvétel – elsõsorban a neveléstudomány területén – a hazai és nemzetközi tudományos tevékenységekben,
– a hatályos jogszabályokban és a fõiskola szabályzataiban elõírt feladatok ellátása,
– a tanszék minõségbiztosítási követelmények szerinti, valamint a MAB elõírásainak megfelelõ mûködésének biztosítása,
– oktatandó tárgyak köre: alapozó stúdiumok vezetése a neveléstudomány területén, tanítási gyakorlat szervezése ma-
gyar és külföldi hallgatók részére.

A tanszékvezetõi megbízás: maximum 4 évre szól.

A pályázat benyújtásának feltételei:
– szakirányú tudományos fokozat,
– óvodapedagógusi/tanítói végzettség elõnyt jelent,
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– szakirányú tudományos fokozat,
– felsõoktatásban/kutatásban szerzett gyakorlat,
– oktatásra alkalmas idegennyelv-tudás,
– bizonyított, eredményes vezetõi gyakorlat.
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A pályázatnak mellékelni kell:
– a pályázó szakmai-tudományos tevékenységét tartalmazó önéletrajzát,
– a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okiratok, valamint a tudományos fokozatot, idegennyelv-ismeretet tanúsító
okiratok hiteles másolatát,
– a megpályázott tanszék vezetésére, oktatás fejlesztésére vonatkozó elképzeléseit, oktatás, nevelési és gazdasági prog-
ramját,
– minden olyan dokumentumot, amelyet a pályázó saját megítélése szerint a pályázat elbírálásánál figyelembe lehet
venni,
– írásbeli nyilatkozatot hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a pályázati eljárási ügyrendben rögzített bizottságok és
testületek megismerhessék.

A pályázatot az Oktatási Közlönyben való közzétételtõl számított 30 napon belül kell benyújtani 3 példányban, zárt borí-
tékban a fõiskola rektorának címezve.
Mozgássérültek Petõ András Nevelõképzõ és Nevelõintézete, 1125 Budapest, Kútvölgyi út 6.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a Tanításelméleti Tanszék tanszékvezetõi állásra”.

A pályázat elbírálására a beérkezéstõl számított 30 napon belül kerül sor.
Olyan pályázók jelentkezését várjuk, akikben egyesül az oktatási, nevelési és gazdasági szemlélet, és képesek a tudomá-
nyos légkör megteremtésére, fenntartására. A jelölttõl elvárjuk a pozitív gondolkodást, valamint azt, hogy intézményünk
folyamatban lévõ szervezetfejlesztési feladataiban aktív részt vállaljon. A jelölt legyen képes oktatói és vezetõi munká-
ját a modern, hallgatóközpontú oktatás szolgálatába állítani, ezzel is emelve a hungarikumként méltán elismert
Petõ-módszer hazai és nemzetközi rangját.

A MOZGÁSSÉRÜLTEK PETÕ ANDRÁS NEVELÕKÉPZÕ ÉS NEVELÕINTÉZETÉNEK
rektora pályázatot hirdet
Tanításelméleti Tanszéken
1 fõállású fõiskolai adjunktusi állás betöltésére

A pályázó feladata:
– vegyen részt tanszéke nevelési, oktatási feladatainak ellátásában, a Testnevelés és tantárgypedagógiája tantárgynak
(idegen nyelvû) oktatásában (is), valamint a tantárgyhoz kapcsolódó gyakorlatok vezetésében,
– végezze – szakterületén folyamatosan – a tananyag tartalmi és módszertani korszerûsítését,
– vállalkozzon jegyzet és szakcikkek írására a szakterületén,
– végezzen tudományos kutatómunkát és segítse tanszéke tudományos munkáját,
– törekedjen szintetizáló eredmények elérésére, és publikálja azokat a konduktív pedagógia szolgálatában.
Az adjunktusi megbízás 4 évre szól.

A pályázat benyújtásának feltételei:
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– szakirányú egyetemi végzettség,
– tudományos fokozat, vagy megkezdett ilyen tanulmányok,
– oktatási tapasztalat,
– oktatásra alkalmas idegennyelv-tudás.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a pályázó szakmai-tudományos tevékenységét tartalmazó önéletrajzot,
– a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okiratok, valamint a tudományos fokozatot, idegennyelv-ismeretet tanúsító
okiratok hiteles másolatát,
– minden olyan dokumentumot, amelyet a pályázó saját megítélése szerint a pályázat elbírálásánál figyelembe lehet
venni,
– írásbeli nyilatkozatot hozzájárulásáról, hogy a pályázati anyagát a pályázati eljárási ügyrendben rögzített bizottságok
és testületek megismerjék.
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A pályázatot az Oktatási Közlönyben való közzétételtõl számított 30 napon belül kell benyújtani 3 példányban, zárt borí-
tékban a fõiskola rektorának címezve.
Mozgássérültek Petõ András Nevelõképzõ és Nevelõintézete 1125 Budapest, Kútvölgyi út 6. címre
A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a Tanításelméleti Tanszék adjunktusi állására”.

A pályázat elbírálására a beérkezéstõl számított 30 napon belül kerül sor.
Olyan jelöltek jelentkezést várjuk, akikben egyesül a pozitív oktatási, nevelési és életszemlélet. A jelölt legyen képes ok-
tatói munkáját a modern, hallgató központú oktatás szolgálatába állítani, ezzel is emelve a hungarikumként méltán elis-
mert Petõ-módszer hazai és nemzetközi rangját.

Dr. Makói Zita s. k.,
mb. rektor

Pályázati felhívás
nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetõi állásaira

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

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

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

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

meg.

Rövidítések:

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

1. 2. 3. 4.

Pályázati felhívás óvodavezetõ, iskolaigazgató és egyéb vezetõi állásokra

Óvodavezetõ

Bercel–Becske–Galga-
guta–Szandra Községi
Önkormányzatok
Óvodája
Csemete-kert Óvoda
2687 Bercel,
Kenderváros út 2/1.

Közoktatási Intézményi
Társulás Tagóvoda
Becske

Felsõfokú óvodapeda-
gógus v.

ÁEI: 2007. szept. 1.
Pc: Óvodavezetõ

Eger Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata
3300 Eger,
Dobó tér 2.

180 férõhelyes, 4 böl-
csõdét magában fogla-
ló, regionális
módszertani feladatokat
is ellátó Bölcsõdei
Igazgatóság (részben
önálló költségvetési in-
tézmény)

A 15/1998. (IV. 30.)
NM sz. rendelet 2. sz.
mellékletében meghatá-
rozott képesítési elõírá-
sok, a 257/2000.
(XII. 26.) Korm.
rendeletben meghatáro-
zottak szerint az intéz-
ményvezetõi megbízás
feltételeként elõírt leg-
alább ötéves szgy.
Elõny: vezetõi és mód-
szertani feladatokban
szerzett gyakorlat.

ÁEI: 2007. szept. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: 2007. aug. 31.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., az intézmény veze-
tésére, az ellátások fejlesztésére
és a regionális módszertani fel-
adatok ellátására vonatkozó
szakmai program.
A pályázatot egy példányban,
zárt borítékban kell benyújtani.
Pc: Eger Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Egészség-
ügyi és Szociális Iroda
3300 Eger, Dobó tér 2.
f: dr. Palotai Zsuzsanna irodave-
zetõ
Tel.: (36) 523-765

Lábatlan Város Önkor-
mányzatának Képvise-
lõ-testülete
2541 Lábatlan,
József A. u. 60.

Zengõ Óvoda
2541 Lábatlan,
Piszkei ltp. 10.

Óvodapedagógus v.,
elõny: pedagógus-szak-
vizsga, legalább öt év
szgy.

ÁEI: 2007. aug. 15.
A megbízás 2012. aug. 15-ig
szól.
Pehi: 2007. júl. 31.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
szakmai ön.
A pályázatot három példányban
kell benyújtani.
Pc: Török István Lábatlan város
polgármestere 2541 Lábatlan,
József A. u. 60.
Tel.: (33) 517-500

Õrhalom Község Ön-
kormányzata
2671 Õrhalom, Rákóczi
út 1.

Napközi Otthonos Óvo-
da
2671 Õrhalom,
Kossuth L. út 10.

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, öt év
szgy., elõny: pedagó-
gus-szakvizsga.

ÁEI: 2007. szept. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig
szól.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai életút is pc. Kanyó Já-
nos Õrhalom Község Önkor-
mányzatának polgármestere
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Iskolaigazgató

1. 2. 3. 4.

Levelek Nagyközségi
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
4555 Levelek,
Rákóczi u. 2.

Társult Közoktatási In-
tézmény
4555 Levelek,
Kossuth L. u. 3.

A társult közoktatási in-
tézmény három telepü-
lés
Levelek–Bese-
nyõd–Magy község
alapfokú oktatási fel-
adatait látja el

Szakirányú fõiskolai v.,
pedagógus-szakvizsga
és ötéves szgy.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig
öt évre szól.
Juttatás: vp.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai életrajz, fejlesztési el-
képzelések
Pc: Levelek Nagyközség polgár-
mestere 4555 Levelek, Rákóczi
u. 2.
Tel.: (42) 249-503, (42) 249-509

Paszab Község Önkor-
mányzatának Képvise-
lõ-testülete
4475 Paszab,
Fõ út 9.

Turi Sándor Általános
Iskola és Óvoda,
Könyvtár
4475 Paszab,
Fõ út 1.

Felsõfokú tanári szak-
képzettség, öt év szgy.
pedagógus-munkakör-
ben.
Elõny: intézményveze-
tõi gyakorlat, közokta-
tás-vezetõi szakvizsga.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2017. júl. 31-ig
10 évre szól.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai életrajz, az elfogadott
pedagógiai programot alapul
vevõ szakmai programját, veze-
tési koncepcióját.
Pc: Paszab község polgármestere

Polgárdi Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
8154 Polgárdi,
Batthyány u. 132.

Széchenyi István Álta-
lános- és Zeneiskola és
Dolgozók Gimnáziuma
8154 Polgárdi, Kossuth
u. 139.

Egyetemi szintû tanári
v. és szakképzettség,
továbbá pedagó-
gus-szakvizsga, leg-
alább öt év
pedagógus-munkakör-
ben szerzett szgy.
Elõny: vezetõi tapaszta-
lat.

ÁEI: 2007. aug. 16.
A megbízás 2012. aug. 15-ig öt
évre szól.
Pehi: a pályázat benyújtásáról
számított 30. napot követõ elsõ
képviselõ-testületi ülés.
A pályázathoz mellékelni kell:
szakmai ön., hiteles oklevélmá-
solat, nyilatkozatot arról, hogy
hozzájárul-e pályázati anyagá-
nak véleményezõk és döntésho-
zók részére történõ
továbbításához.
Pc: Polgárdi Város Önkormány-
zat Borbély István polgármester.
Tel.: (22) 576-230
A pályázatokat „Iskolaigazgatói
pályázat” megjelöléssel két azo-
nos szövegû és mellékletû pél-
dányban, zárt borítékban (egy
példányban összefûzve) kell be-
nyújtani.
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Pályázati felhívás
pedagógus-munkakörök betöltésére

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

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

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

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

1. 2. 3. 4.

Óvodapedagógus

Gyöngyszem Óvoda
1201 Budapest,
Vörösmarty u. 91.

2 fõ óvodapedagógus ÁEI: 2007. aug. 27.
A megbízás határozott idõre,
kb. 2–3 évre szól.
jelentkezés: Gyöngyszem Óvoda
1201 Budapest, Vörösmarty
u. 91.
Tel.: 285-6937

Budapest XX. ker.
Bóbita Óvoda
1204 Budapest,
Kalmár Ilona stny. 1.
Tel.: 284-1663

Óvónõ Fõiskolai v. ÁEI: 2007. aug. 21.
Juttatás: étkh.
f: Kedvesné Ács Ágnes óvoda-
vezetõ
Tel.: 421-5363
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Eötvös József Általános
Iskola és Óvoda
6116 Fülöpjakab,
Templom u. 1.

Óvodapedagógus Óvodapedagógusi dip-
loma

ÁEI: 2007. szept. 1.
A megbízás 2008. jún. 30-ig
szól.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.

II. Rákóczi Ferenc Álta-
lános Iskola és Napközi
Otthonos Óvoda
3876 Hidasnémeti, Is-
kola út 1.

Óvónõ Fõiskolai v. ÁEI: 2007. szept. 1.
Pc: igazgató
Tel.: (46) 552-201

Közös Fenntartású Nap-
közi Otthonos Óvoda
8245 Pécsely,
Iskola u. 183.
Tel./fax: (87) 445-064

Óvodapedagógus Szakirányú fõiskolai v.,
legalább öt év szgy.
Elõny: vegyes csoport-
ban szerzett többéves
tapasztalat néphagyo-
mányõrzéshez kapcso-
lódó ismeretek.

ÁEI: 2007. szept. 1.
A megbízás határozatlan idõre
szól.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
eddigi és jelenlegi munkavi-
szonyról szóló igazolásokat.

Tanító, tanár

Kinizsi Pál Gimnázium
és Szakközépiskola
2740 Abony,
Kossuth tér 18.

Közgazdásztanár ÁEI: 2007. aug. 16.
f: Balang László igazgató
Tel.: (53) 360-071

Békefi Antal Általános
Iskola és Alapfokú Mû-
vészetoktatási Intéz-
mény
8430 Bakonyszentki-
rály, Iskola tér 9.

Testnevelés–gyógytest-
nevelés szakos tanár

Fõiskolai v. ÁEI: 2007. aug. 15.
A megbízás határozott idõre szól.
Szl. nincs.
Étkezési lehetõség biztosított.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.
f: tel.: (88) 585-350,
(88) 585-351
e-mail: iskola@altiskbkiraly.
sulinet.hu

Szondi György Szakkö-
zépiskola és Szakiskola
2600 Balassagyarmat,
Régimalom út 2.

Építész mérnöktanár
testnevelés szakos ta-
nár,
kõmûves szakoktató,
csõhálózat-szerelõ
szakoktató,
kémia szakos tanár,
fizika szakos tanár

Egyetemi vagy fõisko-
lai v.

Fõiskolai v., vagy érett-
ségi+szakma+mester-
vizsga, továbbtanulási
kötelezettséggel,
egyetemi v.

ÁEI: 2007. szept. 1.
Juttatás: étkh.
Tel.: (35) 301-600, (35) 501-600

Móricz Zsigmond
Általános Mûvelõdési
Központ
7570 Barcs,
Bajcsy-Zs. u. 9.
Tel.: (82) 463-125
E-mail:
barcs–mk@c3.hu

Néptáncpedagógus Táncmûvészeti fõisko-
lai v.

ÁEI: 2007. aug. 16.
A kinevezés határozatlan idõre
szól.
Juttatás: munkaviszonytól füg-
gõen, bérlakás, étkh.
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Bõkay János Humán
Kéttannyelvû Szakkö-
zépiskola, Szakiskola és
Gimnázium
1086 Budapest,
Csobánc u. 1.

Szabadidõszervezõ Középiskolai tanári v. ÁEI: 2007. szept. 1.
Tel.: 313-1674

Száraznád Nevelési-Ok-
tatási Központ Óvoda,
Általános Iskola, Szak-
iskola, Pedagógiai
Szakszolgálat és
Gyógypedagógiai Szak-
mai Szolgáltató
1156 Budapest,
Pattogós u. 6–8.
Tel.: 418-2458

Könyvkötõ szakma ok-
tatásához mûszaki tanár

Életvitel és gyakorlati
ismeretek tanítására
gyógypedagógus vég-
zettséggel rendelkezõ
tanár

Jogszabályban elõírt v.

Életvitel szakos tanár és
gyógypedagógus

ÁEI: azonnal.
f: Brazzorottó Jenõné el-
nök-igazgató

Than Károly Gimná-
zium, Szakközépiskola
és Szakiskola
1023 Budapest,
Lajos u. 1–5.
Tel.: 335-2290

Matematika–fizika,
angol–bármely, ma-
gyar–német,
informatika, bioló-
gia–kémia, történe-
lem–földrajz szakos
tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2007. aug. 15.
Pehi: 2007. jún. 15.
Vállalni kell az esti munkarend
szerinti oktatást is.

Stromfeld Aurél Általá-
nos Iskola
1202 Budapest,
Mártírok útja 205.

Informatika szakos ta-
nár

Fõiskolai v. ÁEI: 2007. aug. 27.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.
Tel./fax: 285-4246

Gróf Széchenyi István
Általános Iskola és
Szakiskola
1203 Budapest,
Kálmán u. 15.

Földrajz–történelem
szakos tanár

Szakoktató konyhatech-
nika–vendéglátás sza-
kos tanár

Egyetemi v.

Fõiskola pedagógiai v.

ÁEI: 2007. aug. 22.

Lajtha László Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény
1204 Budapest, Ady E.
u. 98.
Tel./fax: 285-3420

Gitártanár (fél állás) ha-
tározatlan idõre

Népzenetanár (fél ál-
lás), határozott idõre

Szakirányú fõiskolai
vagy egyetemi v.

ÁEI: azonnal.

Budapest Fõváros XV.
ker. Önkormányzat
Hartyán Nevelési Okta-
tási Központ Óvoda,
Általános Iskola
1157 Budapest, Hartyán
köz 2–4.
Tel.: 418-2111
e-mail: hartyanisko-
la@t-online.hu

Matematika–informati-
ka vagy informati-
ka–bármely szakos
tanár (határozatlan idõ-
re)

Fõiskolai v. ÁEI: 2007. aug. 1.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.
A pályázatot írásban kell be-
nyújtani.
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Magyar Hajózási Szak-
középiskola és Szakis-
kola
1131 Budapest,
Jász u. 155.
Tel.: 329-9290,
340-8346

Matematika–informati-
ka szakos tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2007. szept. 1.
Pc: Somogyi István igazgató

Gyóni Géza Általános
Iskola
2373 Dabas-Gyón,
Szõlõ u. 2.
Tel.: (29) 367-391

Napközis nevelõ Általános iskolai tanítói
v.

ÁEI: 2007. aug. 15.

Ady Endre Általános Is-
kola és Alapfokú Mû-
vészetoktatási
Intézmény
2735 Dánszentmiklós,
Dózsa Gy. u. 91.

Fuvola szakos tanár

Táncoktató-óraadó

Zenemûvészeti fõisko-
lai v.

Táncmûvészeti fõisko-
lai v.

ÁEI: 2007. aug. 27.
Juttatás: étkh., útiköltség-térítés
f: Tóth István igazgató
Tel./fax: (53) 374-008

ÁEI: 2007. aug. 27.
f: Tóth István igazgató
Tel./fax: (53) 374-008

Szügyi Dániel Refor-
mátus Általános Iskola
5510 Dévaványa, Vö-
rösmarty út 2.

Matematika–testnevelõ
szakos tanár

Lelkészi ajánlás, refor-
mátus vallás, példás
magán és hitélet

Pehi: 2007. aug. 1.
Pehi: 2007. aug. 15.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.
Pc: Szügyi Dániel Református
Általános Iskola
5510 Dévaványa, Vörösmarty
út 2.
Dr. Csatáriné Tóth Éva igazgató
tel./fax: (66) 483-342
e-mail: szugyiref@freemail.hu

Bornemissza Gergely
Szakközép-, Szakiskola
és Kollégium
3300 Eger,
Kertész u. 128.

Építész szakmacsoport-
ban tanító szakmai ta-
nár

Gépész szakmacsoport-
ban tanító szakmai ta-
nár

Építés egyetemi vagy
fõiskolai v.
Elõny: mérnöktanári
képesítés.
Gépész egyetemi vagy
fõiskolai v.
Elõny: mérnöktanári
képesítés

ÁEI: 2007. aug. 21.
Pbhi: 2007. aug. 10.
Pehi: 2007. aug. 17.
Juttatás: étkh.

Eötvös József Általános
Iskola és Óvoda
6116 Fülöpjakab,
Templom u. 1.

1 fõ matematika–fizika,
matematika–technika
vagy matematika–bár-
mely szakos tanár

Fõiskolai v. ÁEI: 2007. aug. 16.
A megbízás határozatlan idõre
szól.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.
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Kõrösi Csoma Sándor
Gimnázium és Szakkö-
zépiskola, Kollégium
4080 Hajdúnánás,
Bocskai u. 29.

Angol–bármely szakos
tanár

magyar–bármely szakos
tanár

közgazdásztanár

2 fõ matematika–bár-
mely szakos tanár

2 fõ gépészmérnök
tanár

Egyetemi v.

Egyetemi vagy fõisko-
lai v.

Egyetemi v.

Egyetemi vagy fõisko-
lai v.

ÁEI: 2007. aug. 22.
A pályázathoz csatolni kell:
fényképes ön., diploma vgy hite-
les fénymásolata, egyéb végzett-
séget igazoló okirat másolata.
Pc: Debreczeni Imréné igazgató

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

Gyógypedagógus, taní-
tó és fejlesztõ pedagó-
gus, testnevelés,
angol–testnevelés, vagy
angol–matematika sza-
kos tanár

Fõiskolai v. ÁEI: 2007. aug. 15.
Juttatás: szl., étkh.
Pc: Nyitrai Attila igazgató
Tel.: (29) 370-039

Liszt Ferenc Zeneiskola
7400 Kaposvár,
Kossuth L. u. 21.

Magánénektanár Zenemûvészeti fõisko-
lai v.

ÁEI: 2007. aug. 21.
Pc: Kokas Ferenc igazgató.
A pályázatot írásban kell be-
nyújtani.

Bács-Kiskun Megyei
Önkormányzat Garbai
Sándor Szakközépisko-
lája, Szakiskolája és
Kollégiuma
6400 Kiskunhalas,
Kazinczy u. 5.
Tel./fax: (77) 422-802
e-mail: titkar-
sag.g@emitelnet.hu

Villamosmérnök, vagy
villamosmérnök-tanár
(erõsáramú)

építészmérnök, vagy
építõmérnök-tanár

Fõiskolai vagy egyete-
mi v.

ÁEI: 2007. aug. 16.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.
f: Molnár Nándor igazgató

Kiskunlacházi Szakkö-
zép- és Szakképzõ
Iskola
2340 Kiskunlacháza,
Rákóczi u. 63.

Angol–bármely szakos
tanár

Fõiskolai v. ÁEI: 2007. aug. 16.
Pbhi: 2007. júl. 1.
Pehi: 2007. aug. 1.

Varga Domokos Általá-
nos Mûvelõdési Köz-
pont Alapfokú
Mûvészeti Iskolája
6090 Kunszentmiklós,
Damjanich u. 7.

Drámapedagógia sza-
kos tanár (részmunka-
idõs)

Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: 2007. szept. 1.
Pbhi: 2007. aug. 15.
Pc: Varga Domokos Általános
Mûvelõdési Központ Horváth
Tibor ÁMK igazgató 6090 Kun-
szentmiklós, Damjanich u.7.
Tel.: (76) 351-344
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Csanád Vezér Általános
Iskola és Alapfokú Mû-
vészetoktatási Intéz-
mény
5800 Mezõkovácsháza,
Árpád u. 184.
Tel.: (63) 381-366

Kémia szakos tanár Fõiskolai v. ÁEI: 2007. aug. 23.
Pbhi: 2007. júl. 31.
Pehi: 2007. aug. 15.
Pc: Fodor Istvánné igazgató
Tel.: (68) 381-366

GESZ Nevelési Tanács-
adó
9200 Mosonmagyaró-
vár, Szent István u. 97.

Logopédus ÁEI: 2007. aug. 16.
Jelentkezés Domsichné dr. Mez-
zei Márta intézményvezetõnél
személyesen telefonon, vagy a
megadott e-mail címen.
Tel./fax: (96) 203-232
e-mail: nevtanmovar@feema-
il.hu

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

Kollégiumi nevelõtanár Pedagógiai v. ÁEI: 2007. szept. 1.

Rákóczi Julianna Álta-
lános Iskola és Óvoda
3576 Sajóhidvég,
Táncsics Mihály út
43–45.
Tel./fax: (49) 459-820
e-mail: shaltisk@t-
online.hu

Matematika–informati-
ka vagy matemati-
ka–bármely szakos
tanár

Fõiskolai v. ÁEI: 2007. szept. 1.
Pc: Balogh Zoltánné igazgató

Pedagógiai Szakmai- és
Szakszolgáltató Köz-
pont
3980 Sátoraljaújhely,
Hajnal u. 10.
Tel.: (46) 322-946

Pszichológus Pszichológus diploma ÁEI: 2007. szept. 15.
A megbízás határozott idõre
szól.
Pehi: 2007. aug. 27.
Pehi: 2007. szept. 1.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.

Szendrõi Alapfokú Mû-
vészetoktatási Intéz-
mény
3752 Szendrõ,
Petõfi tér 1–3.
Tel.: (48) 560-530
Fax: (48) 560-531

Gitártanár (félállás)

Ütõtanár

Klarinéttanár

Néptánctanár

Társastánc tanár

Szakirányú fõiskola
vagy egyetemi v.

ÁEI: 2007. aug. 15.
Pehi: 2007. aug. 1.
Pc: Kovácsné Kurucsó Ilona in-
tézményvezetõ

József Attila Középis-
kolai Fiúkollégium
8000 Székesfehérvár,
Széchenyi u. 13.

Kollégiumi nevelõtanár Egyetemi v.
Magyar vagy matemati-
ka szak

ÁEI: 2007. aug. 16.
Juttatás: ékth., szsz.
A pályázathoz mellékelni kell:
szakmai életrajz
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Gépipari, Közlekedési
Szakközép- és Szakis-
kola Baross Gábor Tag-
intézmény
5000 Szolnok, Bán u. 9.

Épületgépész mérnök-
tanár

Testnevelõtanár

Egyetemi vagy fõisko-
lai v. épületgépész mér-
nök és tanári szak.
Pályakezdõ vagy mûkö-
dõ pedagógus.

Egyetemi vagy fõisko-
lai v., testnevelõtanár
vagy testneve-
lés–gyógytestnevelés
szak

ÁEI: 2007. aug. 16.
Juttatás: osztályfõnöki pótlék,
utazási hozzájárulás
Illetmény: a Kjt. alapján, meg-
egyezés szerint.

József Attila Általános
Iskola és Alapfokú Mû-
vészetoktatási Intéz-
mény
2800 Tatabánya, Béke
u. 1.
joszefiskola.tb@free-
mail.hu

Rajz–ének vagy
rajz–technika szakos ta-
nár

Fõiskolai v. ÁEI: 2007. aug. 16.
Tel./fax: (34) 311-148

Móra Ferenc Általános
Iskola
2800 Tatabánya, Esz-
tergomi u. 6.
Tel.: (34) 311-800

Ének szakos tanár Fõiskolai v. ÁEI: 2007. szept. 1.
Juttatás: étkh.
Pc., f: igazgató

Batsányi János Ma-
gyar–Angol Két Tanítá-
si Nyelvû Általános
Iskola és Sportiskola
8300 Tapolca, Stadion
út 16.

Angol nyelvtanár (an-
gol anyanyelvû)

Fõiskolai, vagy egyete-
mi v.

ÁEI: 2007. szept. 1.
Pbhi: 2007. aug. 1.
f: tel.: (87) 510-433
Pc: Vidosa Lászlóné igazgató

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

Angol nyelv és infor-
matika szakos általános
iskolai tanár

Fõiskolai vagy egyete-
mi v.

ÁEI: 2007. szept. 1.
Juttatás: étkh.
Jelentkezés az iskola igazgatójá-
nál írásban vagy telefonon
Tel.: (26) 349-519

Péczeli József ÁMK
Általános és Alapfokú
Mûvészeti Iskolája
3630 Putnok, Gárdonyi
G. út 1.

Angol–matematika sza-
kos tanár

Szakirányú fõiskolai
vagy egyetemi v.

ÁEI: 2007. szept. 1.
Pehi: a pályázat megjelenésétõl
számított 30 nap.
Pc: Fónagy Istvánné igazgató

Fekete István Általános
Iskola és Alapfokú Mû-
vészetoktatási Intéz-
mény
8621 Zamárdi, Fõ u.
115.

Kémia–informati-
ka–rajz–technika sza-
kos tanár (bármely
párosításban)

Fõiskolai v. ÁEI: 2007. szept. 1.
Pc: Galó Tibor igazgató
Tel./fax: (84) 348-844
e-mail: feketeisk@ax.hu
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1. 2. 3. 4.

Szõnyi István Általános
Iskola és Alapfokú Mû-
vészetoktatási Intéz-
mény
2627 Zebegény,
Petõfi tér 1–2.

Német–történelem sza-
kos tanár vagy németta-
nár részmunkaidõben,
történelem tanár rész-
munkaidõben

Fõiskolai v. ÁEI: 2007. aug. 27.
A megbízás határozott idõre
szól.
Pehi: a pályázat beadási határ-
idejétõl számított 30. nap.
Pc: Bárdos-Bartók Szilvia igaz-
gató
Tel.: (27) 571-520

A közlöny zárása után érkezett közlemények, és közoktatási pályázatok

KÖZLEMÉNY
Szakok és érettségi vizsgatárgyak a 2009-es felsõoktatási felvételi eljárás során

Adható többletpontok a 2008-as és 2009-es felvételi eljárás során

A felsõoktatási felvételi eljárás során a hatályos felsõoktatási törvény és a felsõoktatási intézmények felvételi eljárásairól
szóló 269/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet elõírásai alapján alapképzésben felvételi vizsgát nem lehet tartani, a jelentke-
zõk érettségi pontjait – a mûvészeti és a mûvészetközvetítõ terület kivételével – kötelezõ módon két érettségi vizsgatárgy
százalékos eredménye alapján kell meghatározni. A 2008-ban választható vagy elõírt vizsgatárgyak jegyzékét az Oktatá-
si és Kulturális Minisztérium már korábban nyilvánosságra hozta.

• A választható vagy kötelezõ érettségi vizsgatárgyak jelentkezési feltételként középszintû érettségi vizsgát jelen-
tenek, azt külön tartalmazza a táblázat, ha emelt szintû érettségi szükséges a jelentkezéshez. Továbbra is csak a
bölcsészettudományi képzési területen elõírás az emelt szintû érettségi három alapképzési szakon.

• Ahol több érettségi vizsgatárgyból lehet választani az adott képzési területen, ott a táblázat tartalmazza azt is, ha az
adott képzési ágon, alapképzési szakon van kötelezõ érettségi vizsgatárgy.

• Ahol több érettségi vizsgatárgyból lehet választani az adott alapképzési szakon, ott a választás joga a jelentkezõé.

A felsõoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet elõírásai alapján a felsõokta-
tási intézmények képzési terültek szerint meghatározták azt, hogy az adott területen az adható többletpontokból melyi-
kért jár többletpont. Ezt a mellékelt táblázat 2008-ra és 2009-re tartalmazza.

Agrár képzési terület
Általános követelmények

Választható érettségi vizsgatárgyak: biológia, fizika, idegen nyelv (angol, német), informatika, kémia, matematika,
szakmai elõkészítõ tárgy.

A képzési területen minden szakmai elõkészítõ tantárgy választható.

Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezõnek.

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játéko-
kon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-tõl kezdõdõen a Paralimpián vagy Siket -
olimpián szereplõ sportágban legfeljebb egy eredményért: Világ- és Európa-bajnokságon
elért legalább 3. helyezésért 20 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért
10 pont.

igen

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Orszá-
gos Mûvészeti Tanulmányi Versenyeken elért 1–3. helyezésért 20 pont.

igen

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Elõké-
szítõ Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1–10. helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 50
pont, 21–30. helyezésért 25 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi pontot
adó tárgy az adott szakon.

igen
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A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helye-
zés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 30 pont, az elsõ díjasoknak 15 pont, legfeljebb
egy tárgyért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

igen

Az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyen elért legalább 3. helyezésért 25
pont.

igen

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ emelt szintû vagy felsõfokú szakképesítésért,
amennyiben az a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezései-
nek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet 6. számú melléklete szerint
szakiránynak megfelelõ továbbtanulásnak minõsül, illetve a szakirányú technikusi képesí -
tõ bizonyítványért 30 pont.

igen

Képzési ág Alapszakok Érettségi vizsgatárgyak
agrár mûszaki földmérõ és földrende-

zõ mérnöki
az általános követelmények szerint

mezõgazdasági és élel-
miszeripari gépészmér-
nöki

az általános követelmények szerint

tájrendezõ és kertépítõ
mérnöki

az általános követelmények szerint

állatorvostudományi állatorvosi biológia és kémia
(mindkét tárgy kötelezõ, szakmai elõkészítõ tárgy nem vá-
lasztható)

erdõmérnöki erdõmérnöki matematika kötelezõ
és
a következõ tárgyak közül még egy: biológia vagy fizika
vagy kémia vagy szakmai elõkészítõ tárgy

gazdasági, vidékfejlesztési
és informatikus agrármérnö-
ki

gazdasági és vidékfej-
lesztési agrármérnöki

az általános követelmények szerint

informatikus és szak-
igazgatási agrármérnöki

az általános követelmények szerint

élelmiszer- és kertészmér-
nöki

élelmiszer-mérnöki az általános követelmények szerint
kertészmérnöki az általános követelmények szerint

környezetgazdálkodási és
természetvédelmi mérnöki

környezetgazdálkodási
agrármérnöki

az általános követelmények szerint

természetvédelmi mér-
nök

az általános követelmények szerint

vadgazda mérnöki az általános követelmények szerint
mezõgazdasági állattenyésztõ mérnöki az általános követelmények szerint

mezõgazdasági mérnöki az általános követelmények szerint
mezõgazdasági szakok-
tató

az általános követelmények szerint

növénytermesztõ mér-
nöki

az általános követelmények szerint
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Bölcsészettudományi képzési terület

Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezõnek.

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon,
a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-tõl kezdõdõen a Paralimpián vagy Siketolimpián
szereplõ sportágban legfeljebb egy eredményért: Világ- és Európa-bajnokságon elért legalább
3. helyezésért 20 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 10 pont.

nem

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Orszá-
gos Mûvészeti Tanulmányi Versenyeken elért 1–3. helyezésért 20 pont.

igen

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Elõké-
szítõ Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1–10. helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 50
pont, 21–30. helyezésért 25 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi pontot
adó tárgy az adott szakon.

igen

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helye-
zés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 30 pont, az elsõ díjasoknak 15 pont, legfeljebb
egy tárgyért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

igen

Az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyen elért legalább 3. helyezésért 25 pont. igen
Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ emelt szintû vagy felsõfokú szakképesítésért,
amennyiben az a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezései-
nek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet 6. számú melléklete szerint
szakiránynak megfelelõ továbbtanulásnak minõsül, illetve a szakirányú technikusi képesí -
tõ bizonyítványért 30 pont.

igen

Képzési ág Alapszakok Érettségi vizsgatárgyak
magyar magyar (pl.: színháztör-

ténet, irodalomtudo-
mány, drámapedagógia,
észt, finn, finnugor, esz-
perantó, folklorisztika,
ügyvitel, nyelvtechnoló-
gia, mûvelõdéstudo-
mány, neolatin, nyelv-
mentor szakirányok)

magyar
és
angol vagy dráma vagy francia vagy latin vagy német vagy
olasz vagy orosz vagy spanyol vagy történelem

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

történelem
és
angol vagy francia vagy latin vagy magyar vagy német vagy
olasz vagy orosz vagy spanyol

néprajz magyar
és
történelem

modern filológia anglisztika (pl.: angol,
amerikanisztika szak-
irányok)

angol (emelt szintû)
és
francia vagy latin vagy magyar vagy német vagy olasz vagy
orosz vagy spanyol vagy történelem

germanisztika (pl.: né-
met, német nemzetisé-
gi, néderlandisztika,
svéd, norvég, dán szak-
irányok)

német (emelt szintû) vagy német nemzetiségi nyelv (emelt
szintû) vagy német nemzetiségi nyelv és irodalom (emelt
szintû) vagy angol (emelt szintû) *
és
angol vagy francia vagy latin vagy magyar vagy német vagy
olasz vagy orosz vagy spanyol vagy történelem (egy nyelv
csak egyszer választható)
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romanisztika (pl.: fran-
cia, olasz, portugál, ro-
mán/nemzetiségi,
spanyol szakirányok)

a szakiránynak megfelelõen francia (emelt szintû) vagy olasz
(emelt szintû) vagy spanyol (emelt szintû) vagy portugál
vagy román
és
angol vagy francia vagy latin vagy olasz vagy magyar vagy
német vagy orosz vagy portugál vagy román vagy spanyol
vagy történelem (egy nyelv csak egyszer választható)

romológia magyar vagy történelem
és
angol vagy beás nyelv vagy lovári nyelv vagy francia vagy
latin vagy német vagy olasz vagy orosz vagy spanyol

szlavisztika (pl.: orosz,
bolgár, cseh, lengyel,
horvát/nemzetiségi,
szerb/nemzetiségi, szlo-
vák/nemzetiségi, szlo-
vén/nemzetiségi,
ukrán/nemzetiségi
szakirányok)

magyar vagy történelem
és
angol vagy bolgár vagy francia vagy horvát vagy latin vagy
lengyel vagy német vagy olasz vagy orosz vagy spanyol
vagy szerb vagy szlovák vagy szlovén vagy portugál vagy
román vagy ukrán

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

magyar vagy történelem
és
angol vagy francia vagy latin vagy német vagy olasz vagy
orosz vagy spanyol vagy újgörög

keleti nyelvek és kultú-
rák (pl.: altajisztika,
arab, indológia, iranisz-
tika, tibeti, mongol,
hebraisztika, japán, kí-
nai, koreai, török, újgö-
rög szakirányok)

magyar vagy történelem
és
angol vagy arab vagy francia vagy japán vagy latin vagy né-
met vagy olasz vagy orosz vagy spanyol

pedagógia és pszichológia andragógia (mûvelõ-
désszervezõ, személy-
ügyi szervezõ,
felnõttképzési szervezõ,
munkavállalási tanács-
adó szakirányok)

angol vagy biológia vagy francia vagy magyar vagy matema-
tika vagy német vagy orosz vagy történelem
(a nyelvek közül csak egy válaszható)

pedagógia angol vagy biológia vagy francia vagy magyar vagy matema-
tika vagy német vagy orosz vagy történelem
(a nyelvek közül csak egy válaszható)

pszichológia angol vagy biológia vagy francia vagy magyar vagy matema-
tika vagy német vagy orosz vagy történelem
(a nyelvek közül csak egy válaszható)

szabad bölcsészet szabad bölcsészet (pl.:
filozófia, esztétika, eti-
ka, vallástudomány,
filmelmélet és filmtör-
ténet, kommunikáció,
médiatudomány, mûvé-
szettörténet szakirá-
nyok)

magyar vagy történelem
és
angol vagy filozófia vagy francia vagy latin vagy mozgókép-
kultúra és médiaismeret vagy mûvészettörténet vagy német
vagy olasz vagy orosz vagy spanyol

*Angol (emelt szintû, a néderlandisztika és a skandinavisztika szakirányra történõ jelentkezés esetén).
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Informatika képzési terület

Általános követelmények

Választható érettségi vizsgatárgyak: matematika kötelezõ és
biológia, fizika, informatika, szakmai elõkészítõ tárgy.

A képzési területen választható szakmai elõkészítõ tantárgyak: elektronikai alapismeretek, informatikai alapismere-
tek.

Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezõnek.

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játéko-
kon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-tõl kezdõdõen a Paralimpián vagy Siket -
olimpián szereplõ sportágban legfeljebb egy eredményért: Világ- és Európa-bajnokságon
elért legalább 3. helyezésért 20 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért
10 pont.

igen

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Orszá-
gos Mûvészeti Tanulmányi Versenyeken elért 1–3. helyezésért 20 pont.

igen

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Elõké-
szítõ Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1–10. helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 50
pont, 21–30. helyezésért 25 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi pontot
adó tárgy az adott szakon.

igen

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helye-
zés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 30 pont, az elsõ díjasoknak 15 pont, legfeljebb
egy tárgyért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

igen

Az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyen elért legalább 3. helyezésért 25
pont.

igen

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ emelt szintû vagy felsõfokú szakképesítésért,
amennyiben az a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezései-
nek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet 6. számú melléklete szerint
szakiránynak megfelelõ továbbtanulásnak minõsül, illetve a szakirányú technikusi képesí -
tõ bizonyítványért 30 pont.

igen

Képzési ág Alapszakok Érettségi vizsgatárgyak
informatikai gazdaságinformatikus matematika kötelezõ és

biológia vagy fizika vagy informatika vagy történelem
mérnök informatikus az általános követelmények szerint
programtervezõ infor-
matikus

az általános követelmények szerint
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Jogi és igazgatási képzési terület

Általános követelmények

1. Jogtudományi képzési ágban

Kötelezõ érettségi vizsgatárgyak: magyar és történelem

2. Igazgatási képzési ágban

Választható érettségi vizsgatárgyak: magyar, történelem, szakmai elõkészítõ tárgy.

A képzési területen választható szakmai elõkészítõ tantárgy: ügyviteli alapismeretek.

Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezõnek.

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játéko-
kon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-tõl kezdõdõen a Paralimpián vagy Siket -
olimpián szereplõ sportágban legfeljebb egy eredményért: Világ- és Európa-bajnokságon
elért legalább 3. helyezésért 20 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért
10 pont.

igen

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Orszá-
gos Mûvészeti Tanulmányi Versenyeken elért 1–3. helyezésért 20 pont.

igen

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Elõké-
szítõ Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1–10. helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 50
pont, 21–30. helyezésért 25 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi pontot
adó tárgy az adott szakon.

igen

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helye-
zés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 30 pont, az elsõ díjasoknak 15 pont, legfeljebb
egy tárgyért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

igen

Az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyen elért legalább 3. helyezésért 25
pont.

igen

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ emelt szintû vagy felsõfokú szakképesítésért,
amennyiben az a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezései-
nek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet 6. számú melléklete szerint
szakiránynak megfelelõ továbbtanulásnak minõsül, illetve a szakirányú technikusi képesí -
tõ bizonyítványért 30 pont.

igen

Képzési ág Alapszakok Érettségi vizsgatárgyak
jogtudomány jogász az általános követelmények szerint
igazgatási bûnügyi igazgatási belügyi rendészeti ismeretek vagy magyar vagy matematika

vagy történelem vagy rendészeti alapismeretek
igazgatásszervezõi az általános követelmények szerint
igazságügyi igazgatási az általános követelmények szerint
munkaügyi és társada-
lombiztosítási igazgatási

az általános követelmények szerint

nemzetközi igazgatási az általános követelmények szerint
rendészeti igazgatási belügyi rendészeti ismeretek vagy magyar vagy történelem

vagy rendészeti alapismeretek
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Gazdaságtudományi képzési terület

Általános követelmények

Választható érettségi vizsgatárgyak: gazdasági ismeretek, egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spa-
nyol), matematika, történelem, szakmai elõkészítõ tárgy.

A képzési területen választható szakmai elõkészítõ tantárgyak: közgazdasági alapismeretek, közgazdasági-marke-
ting alapismeretek, vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek.

Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezõnek.

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játéko-
kon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-tõl kezdõdõen a Paralimpián vagy Siket -
olimpián szereplõ sportágban legfeljebb egy eredményért: Világ- és Európa-bajnokságon
elért legalább 3. helyezésért 20 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért
10 pont.

igen

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Orszá-
gos Mûvészeti Tanulmányi Versenyeken elért 1–3. helyezésért 20 pont.

igen

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Elõké-
szítõ Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1–10. helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 50
pont, 21–30. helyezésért 25 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi pontot
adó tárgy az adott szakon.

igen

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helye-
zés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 30 pont, az elsõ díjasoknak 15 pont, legfeljebb
egy tárgyért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

igen

Az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyen elért legalább 3. helyezésért 25
pont.

igen

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ emelt szintû vagy felsõfokú szakképesítésért,
amennyiben az a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezései-
nek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet 6. számú melléklete szerint
szakiránynak megfelelõ továbbtanulásnak minõsül, illetve a szakirányú technikusi képesí -
tõ bizonyítványért 30 pont.

igen

Képzési ág Alapszakok Érettségi vizsgatárgyak
közgazdasági alkalmazott közgazda-

ságtan
az általános követelmények szerint

gazdaságelemzés az általános követelmények szerint
közszolgálati az általános követelmények szerint

üzleti gazdálkodási és me-
nedzsment

az általános követelmények szerint

kereskedelem és marke-
ting

az általános követelmények szerint

emberi erõforrások az általános követelmények szerint
nemzetközi gazdálko-
dás

az általános követelmények szerint

pénzügy és számvitel az általános követelmények szerint
turizmus-vendéglátás az általános követelmények szerint
üzleti szakoktató az általános követelmények szerint
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Mûszaki képzési terület

Általános követelmények

Választható érettségi vizsgatárgyak: matematika kötelezõ és
biológia, fizika, informatika, kémia, szakmai elõkészítõ tárgy.

A képzési területen választható szakmai elõkészítõ tantárgyak: elektronikai alapismeretek, informatikai alapismere-
tek, gépészeti alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, könnyûipari alapismeretek, környezetvédelmi- vízgaz-
dálkodási alapismeretek, faipari alapismeretek, nyomdaipari alapismeretek, közlekedési alapismeretek, vegyipari alap-
ismeretek.

Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezõnek.

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játéko-
kon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-tõl kezdõdõen a Paralimpián vagy Siket -
olimpián szereplõ sportágban legfeljebb egy eredményért: Világ- és Európa-bajnokságon
elért legalább 3. helyezésért 20 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért
10 pont.

igen

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Orszá-
gos Mûvészeti Tanulmányi Versenyeken elért 1–3. helyezésért 20 pont.

igen

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Elõké-
szítõ Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1–10. helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 50
pont, 21–30. helyezésért 25 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi pontot
adó tárgy az adott szakon.

igen

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helye-
zés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 30 pont, az elsõ díjasoknak 15 pont, legfeljebb
egy tárgyért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

igen

Az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyen elért legalább 3. helyezésért 25
pont.

igen

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ emelt szintû vagy felsõfokú szakképesítésért,
amennyiben az a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezései-
nek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet 6. számú melléklete szerint
szakiránynak megfelelõ továbbtanulásnak minõsül, illetve a szakirányú technikusi képesí -
tõ bizonyítványért 30 pont.

igen

Képzési ág Alapszakok Érettségi vizsgatárgyak
anyag-, fa- és könnyûipari
mérnöki

anyagmérnöki az általános követelmények szerint
faipari mérnöki az általános követelmények szerint
könnyûipari mérnöki az általános követelmények szerint

bio-, környezet és biomérnöki az általános követelmények szerint
környezetmérnöki az általános követelmények szerint
vegyészmérnöki az általános követelmények szerint

építõmérnöki és mûszaki
földtudományi

építõmérnöki az általános követelmények szerint
mûszaki földtudományi az általános követelmények szerint

építészmérnök, ipari termék
és

építész az általános követelmények szerint

formatervezõi építészmérnöki matematika és fizika vagy építészeti és építési alapismeretek
ipari termék- és forma-
tervezõi

az általános követelmények szerint

gépész-, közlekedés-, me-
chatronikai mérnöki

gépészmérnöki az általános követelmények szerint
közlekedésmérnöki az általános követelmények szerint
mechatronikai mérnöki az általános követelmények szerint
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had- és biztonságtechnikai
mérnöki

had- és biztonságtech-
nikai mérnöki

az általános követelmények szerint és a katonai alapismere-
tek is választható

villamos- és energetikai
mérnöki

energetikai mérnöki az általános követelmények szerint
villamosmérnöki az általános követelmények szerint

mûszaki menedzser, mûsza-
ki szakoktató

mûszaki menedzser az általános követelmények szerinti tárgyakon kívül a gazda-
sági ismeretek vagy a közgazdasági alapismeretek vagy a
közgazdasági-marketing alapismeretek vagy történelem is
választható

mûszaki szakoktató az általános követelmények szerint

Mûvészet képzési terület

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon,
a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-tõl kezdõdõen a Paralimpián vagy Siketolimpián
szereplõ sportágban legfeljebb egy eredményért: Világ- és Európa-bajnokságon elért legalább
3. helyezésért 20 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 10 pont.

nem

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Orszá-
gos Mûvészeti Tanulmányi Versenyeken elért 1–3. helyezésért 20 pont.

nem

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Elõké-
szítõ Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1–10. helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 50
pont, 21–30. helyezésért 25 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi pontot
adó tárgy az adott szakon.

nem

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helye-
zés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 30 pont, az elsõ díjasoknak 15 pont, legfeljebb
egy tárgyért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

nem

Az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyen elért legalább 3. helyezésért 25 pont. nem
Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ emelt szintû vagy felsõfokú szakképesítésért,
amennyiben az a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezései-
nek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet 6. számú melléklete szerint
szakiránynak megfelelõ továbbtanulásnak minõsül, illetve a szakirányú technikusi képesí -
tõ bizonyítványért 30 pont.

nem

Vizsgatárgy: gyakorlati

Képzési ág Szakok
építõmûvészet építõmûvész

építõmûvész (osztatlan)
iparmûvészet kerámiatervezõ

üvegtervezõ
fémmûves
formatervezõ
textiltervezõ
tervezõ grafikus
fotográfus
alkalmazott látványtervezõ
design- és mûvészetelmélet

képzõmûvészet festõmûvész (osztatlan)
szobrászmûvész (osztatlan)
grafikus mûvész (osztatlan)
restaurátor mûvész (osztatlan)
intermédia-mûvész (osztatlan)
képzõmûvészet elmélet
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színházmûvészet színmûvész (osztatlan)
színházrendezõ (osztatlan)
színházi koreográfus (osztatlan)
színházi dramaturg (osztatlan)

film- és videomûvészet mozgókép
kameraman
televíziós mûsorvezetõ, mûsorrendezõ
animációs tervezõ
gyártásszervezõ
filmdramaturgia (osztatlan)

zenemûvészet elõadómûvészet
alkotómûvészet és muzikológia

táncmûvészet táncmûvész
koreográfus

multimédia média design
multimédia programszerkesztõ

Mûvészetközvetítés

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon,
a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-tõl kezdõdõen a Paralimpián vagy Siketolimpián
szereplõ sportágban legfeljebb egy eredményért: Világ- és Európa-bajnokságon elért legalább
3. helyezésért 20 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 10 pont.

igen

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Orszá-
gos Mûvészeti Tanulmányi Versenyeken elért 1–3. helyezésért 20 pont.

igen

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Elõké-
szítõ Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1–10. helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 50
pont, 21–30. helyezésért 25 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi pontot
adó tárgy az adott szakon.

nem

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helye-
zés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 30 pont, az elsõ díjasoknak 15 pont, legfeljebb
egy tárgyért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

nem

Az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyen elért legalább 3. helyezésért 25 pont. igen
Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ emelt szintû vagy felsõfokú szakképesítésért,
amennyiben az a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezései-
nek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet 6. számú melléklete szerint
szakiránynak megfelelõ továbbtanulásnak minõsül, illetve a szakirányú technikusi képesí -
tõ bizonyítványért 30 pont.

igen

Vizsgatárgy: gyakorlati

Képzési ág Szakok
zenekultúra ének-zene
vizuáliskultúra kézmûves

környezetkultúra
plasztikai ábrázolás
képi ábrázolás
elektronikus ábrázolás

drámakultúra drámaisntruktor
médiakultúra mozgóképkultúra és médiaismeret
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Nemzetvédelmi és katonai képzési terület

Általános követelmények

Választható érettségi vizsgatárgyak: belügyi rendészeti ismeretek, katonai alapismeretek, magyar, matematika, törté-
nelem.

A katonai gazdálkodási alapszakon választható szakmai elõkészítõ tantárgyak: közgazdasági alapismeretek, köz-
gazdasági-marketing alapismeretek, vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek.

Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezõnek.

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játéko-
kon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-tõl kezdõdõen a Paralimpián vagy Siket -
olimpián szereplõ sportágban legfeljebb egy eredményért: Világ- és Európa-bajnokságon
elért legalább 3. helyezésért 20 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért
10 pont.

igen

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Orszá-
gos Mûvészeti Tanulmányi Versenyeken elért 1–3. helyezésért 20 pont.

igen

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Elõké-
szítõ Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1–10. helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 50
pont, 21–30. helyezésért 25 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi pontot
adó tárgy az adott szakon.

igen

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helye-
zés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 30 pont, az elsõ díjasoknak 15 pont, legfeljebb
egy tárgyért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

igen

Az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyen elért legalább 3. helyezésért 25
pont.

igen

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ emelt szintû vagy felsõfokú szakképesítésért,
amennyiben az a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezései-
nek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet 6. számú melléklete szerint
szakiránynak megfelelõ továbbtanulásnak minõsül, illetve a szakirányú technikusi képesí -
tõ bizonyítványért 30 pont.

igen

Képzési ág Alapszakok Érettségi vizsgatárgyak
védelmi biztonság- és védelem-

politikai
az általános követelmények szerint

büntetés-végrehajtási
nevelõ

az általános követelmények szerint

határrendészeti és -vé-
delmi vezetõi

az általános követelmények szerint

nemzetbiztonsági az általános követelmények szerint
védelmi igazgatási az általános követelmények szerint

katonai katonai gazdálkodási matematika kötelezõ és
angol vagy belügyi rendészeti ismeretek vagy gazdasági is-
meretek vagy francia vagy katonai alapismeretek vagy ma-
gyar vagy történelem vagy szakmai elõkészítõ tárgy

katonai vezetõi az általános követelmények szerint
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Orvos és egészségtudományi képzési terület

Általános követelmények

1. Orvostudományi képzési ágban

Választható érettségi vizsgatárgyak: biológia kötelezõ és fizika, kémia

Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezõnek.

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játéko-
kon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-tõl kezdõdõen a Paralimpián vagy Siket -
olimpián szereplõ sportágban legfeljebb egy eredményért: Világ- és Európa-bajnokságon
elért legalább 3. helyezésért 20 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért
10 pont.

nem

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Orszá-
gos Mûvészeti Tanulmányi Versenyeken elért 1–3. helyezésért 20 pont.

nem

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Elõké-
szítõ Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1–10. helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 50
pont, 21–30. helyezésért 25 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi pontot
adó tárgy az adott szakon.

igen

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helye-
zés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 30 pont, az elsõ díjasoknak 15 pont, legfeljebb
egy tárgyért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

igen

Az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyen elért legalább 3. helyezésért 25
pont.

nem

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ emelt szintû vagy felsõfokú szakképesítésért,
amennyiben az a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezései-
nek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet 6. számú melléklete szerint
szakiránynak megfelelõ továbbtanulásnak minõsül, illetve a szakirányú technikusi képesí -
tõ bizonyítványért 30 pont.

nem

2. Egészségtudományi képzési ágban

Választható érettségi vizsgatárgyak: biológia, fizika, informatika, kémia, magyar, szakmai elõkészítõ tárgy.

A képzési területen választható szakmai elõkészítõ tantárgyak: egészségügyi alapismeretek, közgazdasági alapisme-
retek, szociális alapismeretek, ügyviteli alapismeretek.

Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezõnek.

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játéko-
kon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-tõl kezdõdõen a Paralimpián vagy Siket -
olimpián szereplõ sportágban legfeljebb egy eredményért: Világ- és Európa-bajnokságon
elért legalább 3. helyezésért 20 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért
10 pont.

igen

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Orszá-
gos Mûvészeti Tanulmányi Versenyeken elért 1–3. helyezésért 20 pont.

igen

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Elõké-
szítõ Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1–10. helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 50
pont, 21–30. helyezésért 25 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi pontot
adó tárgy az adott szakon.

igen
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A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helye-
zés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 30 pont, az elsõ díjasoknak 15 pont, legfeljebb
egy tárgyért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

igen

Az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyen elért legalább 3. helyezésért 25
pont.

igen

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ emelt szintû vagy felsõfokú szakképesítésért,
amennyiben az a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezései-
nek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet 6. számú melléklete szerint
szakiránynak megfelelõ továbbtanulásnak minõsül, illetve a szakirányú technikusi képesí -
tõ bizonyítványért 30 pont.

igen

Képzési ág Alapszakok Érettségi vizsgatárgyak
orvostudományi orvos az általános követelmények szerint

fogorvos az általános követelmények szerint

gyógyszerész az általános követelmények szerint

egészségtudományi ápolás és betegellátás
(pl.: ápoló, dietetikus,
gyógytornász, mentõ-
tiszt szakirányok)

az általános követelmények szerint

egészségügyi gondozás
és prevenció (pl.: nép-
egészségügyi ellenõr,
és védõnõ szakirányok)

az általános követelmények szerint

egészségügyi szervezõ
(pl.: egészségbiztosítás,
egészségügyi ügyvitel-
szervezõ szakirányok)

az általános követelmények szerint

orvosi laboratóriumi és
képalkotó diagnosztikai
analitikus (pl.: orvosdi-
agnosztikai laboratóriu-
mi analitikus, képalkotó
diagnosztika, orvosi ku-
tatólaboratóriumi anali-
tikus, optometria
szakirányok)

az általános követelmények szerint
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Pedagógusképzés

Általános követelmények
Választható érettségi vizsgatárgyak: magyar vagy nemzetiségi nyelv és irodalom és biológia, idegen nyelv (angol,
francia, német, olasz, orosz, spanyol), matematika, történelem, szakmai elõkészítõ tárgy.
A képzési területen választható szakmai elõkészítõ tantárgyak: oktatási alapismeretek, mûvelõdési és kommuni-
kációs alapismeretek.

Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezõnek.

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játéko-
kon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-tõl kezdõdõen a Paralimpián vagy Siket -
olimpián szereplõ sportágban legfeljebb egy eredményért: Világ- és Európa-bajnokságon
elért legalább 3. helyezésért 20 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért
10 pont.

igen

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Orszá-
gos Mûvészeti Tanulmányi Versenyeken elért 1–3. helyezésért 20 pont.

igen

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Elõké-
szítõ Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1–10. helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 50
pont, 21–30. helyezésért 25 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi pontot
adó tárgy az adott szakon.

igen

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helye-
zés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 30 pont, az elsõ díjasoknak 15 pont, legfeljebb
egy tárgyért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

igen

Az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyen elért legalább 3. helyezésért 25
pont.

igen

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ emelt szintû vagy felsõfokú szakképesítésért,
amennyiben az a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezései-
nek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet 6. számú melléklete szerint
szakiránynak megfelelõ továbbtanulásnak minõsül, illetve a szakirányú technikusi képesí -
tõ bizonyítványért 30 pont.

igen

Képzési ág Alapszakok Érettségi vizsgatárgyak
óvodapedagógus, tanító óvodapedagógus (nem-

zetiségi szakirányok-
kal)

az általános követelmények szerint,
nemzetiségi szakirány választása esetén a nemzetiségi nyelv
is választható

tanító (nemzetiségi
szakirányokkal)

az általános követelmények szerint,
nemzetiségi szakirány választása esetén a nemzetiségi nyelv
is választható

konduktor (óvodapeda-
gógus, tanító szakirá-
nyokkal)

az általános követelmények szerint

gyógypedagógus gyógypedagógus (értel-
mileg akadályozottak
pedagógiája, tanulásban
akadályozottak pedagó-
giája, hallássérültek pe-
dagógiája, logopédia,
látássérültek, szomato-
pedagógia, pszichope-
dagógia
szakirányokkal)

magyar nyelv és irodalom
és
egy idegen nyelv (angol, francia, német, orosz, szlovák, ro-
mán, szerb) vagy biológia
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Sporttudomány képzési terület

Általános követelmények

Választható érettségi vizsgatárgyak: testnevelés kötelezõ és
biológia, történelem.

Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezõnek.

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játéko-
kon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-tõl kezdõdõen a Paralimpián vagy Siket -
olimpián szereplõ sportágban legfeljebb egy eredményért: Világ- és Európa-bajnokságon
elért legalább 3. helyezésért 20 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért
10 pont.

igen

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Orszá-
gos Mûvészeti Tanulmányi Versenyeken elért 1–3. helyezésért 20 pont.

igen

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Elõké-
szítõ Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1–10. helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 50
pont, 21–30. helyezésért 25 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi pontot
adó tárgy az adott szakon.

igen

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helye-
zés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 30 pont, az elsõ díjasoknak 15 pont, legfeljebb
egy tárgyért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

igen

Az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyen elért legalább 3. helyezésért 25
pont.

igen

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ emelt szintû vagy felsõfokú szakképesítésért,
amennyiben az a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezései-
nek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet 6. számú melléklete szerint
szakiránynak megfelelõ továbbtanulásnak minõsül, illetve a szakirányú technikusi képesí -
tõ bizonyítványért 30 pont.

igen

Képzési ág Alapszakok Érettségi vizsgatárgyak
sport testnevelõ-edzõ az általános követelmények szerint
testkultúra sportszervezõ testnevelés

és
történelem

rekreáció-, életmód- és
egészségfejlesztés

az általános követelmények szerint

humánkineziológia testnevelés és biológia
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Társadalomtudományi képzési terület

Általános követelmények

1. Politikatudomány képzési ágban

Választható érettségi vizsgatárgyak: egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol), magyar, matema-
tika, társadalomismeret, történelem.

Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezõnek.

2. Társadalomismeret és szociális képzési ágban

Választható érettségi vizsgatárgyak: egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol), magyar, matema-
tika, társadalomismeret, történelem, szakmai elõkészítõ tárgy.

A képzési területen választható szakmai elõkészítõ tantárgyak: mûvelõdési és kommunikációs alapismeretek, szo-
ciális alapismeretek.

Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezõnek.

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon,
a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-tõl kezdõdõen a Paralimpián vagy Siketolimpián
szereplõ sportágban legfeljebb egy eredményért: Világ- és Európa-bajnokságon elért legalább
3. helyezésért 20 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 10 pont.

nem

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Orszá-
gos Mûvészeti Tanulmányi Versenyeken elért 1–3. helyezésért 20 pont.

igen

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Elõké-
szítõ Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1–10. helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 50
pont, 21–30. helyezésért 25 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi pontot
adó tárgy az adott szakon.

igen

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helye-
zés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 30 pont, az elsõ díjasoknak 15 pont, legfeljebb
egy tárgyért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

igen

Az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyen elért legalább 3. helyezésért 25 pont. igen
Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ emelt szintû vagy felsõfokú szakképesítésért,
amennyiben az a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezései-
nek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet 6. számú melléklete szerint
szakiránynak megfelelõ továbbtanulásnak minõsül, illetve a szakirányú technikusi képesí -
tõ bizonyítványért 30 pont.

igen

Képzési ág Alapszakok Érettségi vizsgatárgyak
politikatudomány nemzetközi tanulmányok az általános követelmények szerint

politológia az általános követelmények szerint
társadalomismeret informatikus könyvtáros az általános követelmények szerint, informatikai alapisme-

retek is választható
kommunikáció és média-
tudomány

az általános követelmények szerint

kulturális antropológia földrajz vagy magyar vagy társadalomismeret vagy történelem
szociológia az általános követelmények szerint
társadalmi tanulmányok az általános követelmények szerint, szakmai elõkészítõ

tárgy nem választható
szociális szociális munka az általános követelmények szerint

szociálpedagógia az általános követelmények szerint
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Természettudomány képzési terület

Általános követelmények

Választható érettségi vizsgatárgyak: biológia, fizika, földrajz, informatika, kémia, matematika, természettudomány,
egy szakmai elõkészítõ tárgy.

A képzési területen választható szakmai elõkészítõ tantárgyak: elektronikai alapismeretek, informatikai alapismere-
tek, gépészeti alapismeretek, élelmiszer-ipari alapismeretek, közgazdasági alapismeretek, vegyipari alapismeretek, kör-
nyezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek.

Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezõnek.

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játéko-
kon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-tõl kezdõdõen a Paralimpián vagy Siket -
olimpián szereplõ sportágban legfeljebb egy eredményért: Világ- és Európa-bajnokságon
elért legalább 3. helyezésért 20 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért
10 pont.

nem

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Orszá-
gos Mûvészeti Tanulmányi Versenyeken elért 1–3. helyezésért 20 pont.

igen

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Elõké-
szítõ Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1–10. helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 50
pont, 21–30. helyezésért 25 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi pontot
adó tárgy az adott szakon.

igen

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helye-
zés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 30 pont, az elsõ díjasoknak 15 pont, legfeljebb
egy tárgyért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

igen

Az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyen elért legalább 3. helyezésért 25
pont.

igen

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ emelt szintû vagy felsõfokú szakképesítésért,
amennyiben az a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezései-
nek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet 6. számú melléklete szerint
szakiránynak megfelelõ továbbtanulásnak minõsül, illetve a szakirányú technikusi képesí -
tõ bizonyítványért 30 pont.

igen

Képzési ág Alapszakok Érettségi vizsgatárgyak
élõ természettudomány biológia az általános követelmények szerint
élettelen természettudo-
mány

fizika az általános követelmények szerint
kémia az általános követelmények szerint

föld- és földrajztudományi földrajz az általános követelmények szerint, és történelem is választ-
ható

földtudományi az általános követelmények szerint
környezettudomány (pl.
technika szakirány)

környezettan (pl. tech-
nika szakirány)

az általános követelmények szerint

matematikatudomány matematika matematika és
a választható tárgyak közül egy, szakmai elõkészítõ tárgy
nem választható

természetismeret természetismeret az általános követelmények szerint

Oktatási és Kulturális Minisztérium
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Pályázati felhívás a Béri Balogh Ádám középiskolai ösztöndíjra

A Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere pályázatot hirdet HM Béri Balogh Ádám középiskolai ösztöndíjra. A pá-
lyázat kiírása a középiskolás tanulók érdeklõdésének a honvédelmi tevékenység felé történõ orientálása érdekében törté-
nik.
Az ösztöndíjra a 2007/2008-as tanévre pályázatot nyújthatnak be a középiskolai tanulmányaikat megkezdõ, kizáró-
lag magyar állampolgársággal rendelkezõ, 8. osztályban év végén 4,50 feletti tanulmányi átlagot elérõ, példás magavise-
letû tanulók.

A pályázat elbírálásakor elõnyt jelent:
– a katonai alapismeretek tantárgy tanulása;
– ha a szülõ(k) a HM vagy az MH hivatásos, szerzõdéses, nyugállományú tisztjei, tiszthelyettesei, közalkalmazottai,
köztisztviselõi;
– a hátrányos szociális helyzet [ha nagycsaládban nevelkedik (három vagy több 18 év alatti gyermek él) és maximum egy
aktív keresõ van a családban, ha elvált szülõk gyermeke és maximum egy aktív keresõ van a családban, ha egy aktív kere-
sõ sincs a családban], amelyet a lakóhely szerinti illetékes jegyzõ igazol;
– Országos Bevetési Próbákon történõ részvétel, kiemelkedõ eredmények;
– a honvédelem területén szerzett elismerések;
– a honvédelem ügyét támogató, a honvédelmi eszmét felkaroló egyesületi tagság.

Az ösztöndíj havi mértéke a mindenkori köztisztviselõi illetményalap 33%-a, amely a tanév idõszakában (10 hónap) ha-
vonta utólag – a tanuló szülõjének/gondviselõjének döntése szerint – folyószámlára vagy postai úton kerül folyósításra.
Pályázni a mellékelt adatlappal lehet, melyet a csatolt igazolásokkal 2007. szeptember 7-ig az alábbi címre kell eljuttatni:
Honvédelmi Minisztérium Személyzeti Fõosztály, 1885 Budapest, Pf.: 25.
A borítékra rá kell írni: „Pályázat Béri Balogh Ádám középiskolai ösztöndíjra”
Pályázattal kapcsolatos felvilágosítást Borné Takács Zsuzsanna fõtisztviselõ ad [tel.: 06 (1) 236-5111/57-986).
Az ösztöndíjbizottság az ösztöndíj odaítélésérõl 2007. szeptember 30-ig dönt, és döntését közzéteszi a HM honlapján.
A nyertes pályázók levélben értesítést kapnak.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

ADATLAP

Nevem:

Állampolgárságom: magyar

Születési helyem, ideje:

Édesanyám neve:

Címem (lakhely):

Telefonszámom (elérhetõség):

Adóazonosító számom (a tanulóé):

8. osztály év végi tanulmányi eredményem:

8. osztály év végi tanulmányi eredményem
iskolaigazgató által hitelesített igazolást
nyújtok be.

igen

Katonai alapismereteket tanultam. igen nem

Szüleim munkáltatójának megnevezése: édesanya édesapa

Szüleim jogállása: hivatásos katona hivatásos katona
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szerzõdéses katona szerzõdéses katona

nyugállományú katona nyugállományú katona

köztisztviselõ köztisztviselõ

közalkalmazott közalkalmazott

nyugdíjas nyugdíjas

egyéb, éspedig:
...................................................
...................................................
...................................................

egyéb, éspedig:
....................................................
....................................................
....................................................

Családom szociális helyzetének rövid be-
mutatása:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Szociális helyzetemrõl a lakóhelyem szerin-
ti illetékes jegyzõtõl igazolást nyújtok be.

igen nem

Bevetési próbán elért eredményemrõl iga-
zolást nyújtok be.

igen nem

A honvédelemmel összefüggõ érdeklõdé-
sem, illetve ezen a területen szerzett elisme-
réseim:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A honvédelemmel összefüggõ érdeklõdé-
semrõl és az ezen a területen szerzett ered-
ményeimrõl igazolást/másolatot nyújtok be.

igen nem

Hozzájárul, hogy személyes adataimat az ösztöndíjbizottság az adatvédelemrõl szóló 1992. évi LXIII. törvényben fog-
laltaknak megfelelõen kezelje.

....................................................
pályázó aláírása

Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy az adatlapon feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: .....................................................
....................................................

szülõ/gondviselõ aláírása
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Pályázati felhívás
a Kármán Tódor-díj az oktatás és kutatás támogatóinak

Felhívás a 2007. évi díj elnyerésére

Az oktatási miniszter 10/2000. (VI. 8.) OM rendeletével a magyarországi oktatás, képzés, felnõttoktatás, tudományos
kutatás érdekében végzett kiemelkedõ tevékenységért a gazdasági élet szereplõinek elismerésére Kármán Tódor-díjat
alapított.

A díjat olyan
– természetes, illetve magánszemélyek kaphatják, akik kiemelkedõ támogatást nyújtanak a tanulóknak, hallgatóknak,

oktatóknak és oktatási intézményeknek,
– jogi személyek (intézmények, vállalkozások) kaphatják, amelyek szoros együttmûködés keretében jelentõs támoga-

tással (pl. ösztöndíjrendszerek, kétoldalú együttmûködések, tudásközpontok, kooperációs kutató központok, stb.)
közremûködésnek az oktatási intézmények kutatási, oktatási munkájában.

A díjra pályázni lehet, vagy az oktatási és kutatási intézmények, vagy az oktatásban és kutatásban résztvevõ személyek
tehetnek indokolással javaslatot.
Évente maximum öt díj adományozható, amelyet az oktatási miniszter a tanévkezdés idõszakában ad át. A díjjal oklevél
és plakett jár.
A díjazásra szóló pályázatoknak és javaslatoknak tartalmaznia kell, hogy milyen a támogatás vagy együttmûködés szak-
mai tartalma, jellege, célja és eszközei, valamint azoknak együttes értéke.
A pályázatokat és a javaslatokat (maximum 5 oldal) 2007. szeptember 28-ig lehet eljuttatni az Oktatási és Kulturális Mi-
nisztérium Társadalmi és Civil Kapcsolatok Titkárságára (1055 Budapest, Szalay utca 10–14.).
További információ: Szigeti Katalin oktatási kitüntetési referens, tel.: 473-7423

Ü.i. szám: K-56/2/2007.

Dr. Hiller István s. k.,
miniszter

Pályázati felhívás
felsõoktatási intézmények vezetõi álláshelyeinek betöltésére

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
INFORMATIKAI KAR
pályázatot hirdet az
INFORMATIKAI KARON
tanulmányi és oktatási ügyek dékánhelyettese tisztség betöltésére

A dékánhelyettes a feladatát a kar szervezeti és mûködési szabályzatainak 29. §-a, valamint a 35. §-a és a karon mûködõ
dékánhelyettesek közötti munkaköri megosztás alapján látja el.
Pályázhatnak a karhoz tartozó, teljes munkaidõben foglalkoztatott egyetemi tanárok és egyetemi docensek. További fel-
tétel legalább egy világnyelv tárgyalóképes szintû ismerete. A megbízás 2007. szeptember 1-jétõl legfeljebb 2011. július
31-ig szól, és több alkalommal megismételhetõ. A pályázónak meg kell felelnie a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény elõírásainak. A pályázat elbírálása az említett törvény követelményei szerint az ELTE és a kar sza-
bályzatai alapján történik, legkésõbb a pályázat benyújtási határidejét követõ egy hónapon belül. A pályázathoz mellé-
kelni kell a jelölt rövid munkaprogramját, szakmai önéletrajzát, publikációinak jegyzékét, a képzettséget, nyelvtudást
igazoló dokumentumok másolatát. A pályázatokat a megjelenést követõ 30 napon belül az Informatikai Kar Dékáni tit-
kárságára (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C., 2.412) kell két példányban benyújtani.
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tudományos és nemzetközi kapcsolatok dékánhelyettese tisztség betöltésére

A dékánhelyettes a feladatát a kar szervezeti és mûködési szabályzatának 29. §-a, valamint a 35. §-a és a karon mûködõ
dékánhelyettesek közötti munkaköri megosztás alapján látja el.
Pályázhatnak a karhoz tartozó, teljes munkaidõben foglalkoztatott egyetemi tanárok és egyetemi docensek. További fel-
tétel legalább egy világnyelv tárgyalóképes szintû ismerete. A megbízás 2007. szeptember 1-jétõl legfeljebb 2011. július
31-ig szól, és több alkalommal megismételhetõ. A pályázónak meg kell felelnie a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény elõírásainak. A pályázat elbírálása az említett törvény követelményei szerint az ELTE és a kar sza-
bályzatai alapján történik, legkésõbb a pályázat benyújtási határidejét követõ egy hónapon belül.
A pályázathoz mellékelni kell a jelölt rövid munkaprogramját, szakmai önéletrajzát, publikációinak jegyzékét, a képzett-
séget, nyelvtudást igazoló dokumentumok másolatát.
A pályázatokat a megjelenést követõ 30 napon belül az Informatikai Kar Dékáni titkárságára (1117 Budapest, Pázmány
Péter sétány 1/C., 2.412) kell két példányban benyújtani.

gazdasági és innovációs ügyek dékánhelyettese tisztség betöltésére

A dékánhelyettes a feladatát a kar szervezeti és mûködési szabályzatának 29. §-a, valamint a 35. §-a és a karon mûködõ
dékánhelyettesek közötti munkaköri megosztás alapján látja el.
Pályázhatnak a karhoz tartozó, teljes munkaidõben foglalkoztatott egyetemi tanárok és egyetemi docensek. További fel-
tétel legalább egy világnyelv tárgyalóképes szintû ismerete. A megbízás 2007. szeptember 1-jétõl legfeljebb 2011. július
31-ig szól, és több alkalommal megismételhetõ. A pályázónak meg kell felelnie a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény elõírásainak. A pályázat elbírálása az említett törvény követelményei szerint az ELTE és a kar sza-
bályzatai alapján történik, legkésõbb a pályázat benyújtási határidejét követõ egy hónapon belül.
A pályázathoz mellékelni kell a jelölt rövid munkaprogramját, szakmai önéletrajzát, publikációinak jegyzékét, a képzett-
séget, nyelvtudást igazoló dokumentumok másolatát.
A pályázatokat a megjelenést követõ 30 napon belül az Informatikai Kar Dékáni titkárságára (1117 Budapest, Pázmány
Péter sétány 1/C., 2.412) kell két példányban benyújtani.

AZ ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZÕ FÕISKOLAI KAR
pályázatot hirdet a
Neveléstudományi Tanszéken
tanszékvezetõi megbízás elnyerésére

A kinevezendõ tanszékvezetõ feldata: a tanszék pedagógiai és pszichológiai oktató, tudományos, diákköri tevékenységének
irányítása; a tanszék képviselete az egyetem és a kar vezetõi szervei elõtt. Gondoskodnia kell a tantárgyak-tantárgyelemek
színvonalas oktatásáról, a programok és tematikák folyamatos korszerûsítésérõl; az akkreditációs, minõségbiztosítási kö-
vetelmények teljesítésérõl. Feladatai közé tartozik a tanszék részvételének biztosítása a kari pedagógus szakok gyakorlati
képzésében; a fiatal munkatársak szakmai fejlõdésének ösztönzése és támogatása; szakmai kooperációk kiépítése, illetve
erõsítése az egyetemen belül és más felsõoktatási intézmények azonos szakterületeken mûködõ szakembereivel.
A kinevezendõ tanszékvezetõnek oktatóként feladata a neveléstörténet és a neveléselmélet tantárgyak tanítása, illetve
részvétel a gyakorlati foglalkozásokon mind az óvodapedagógus, mind a tanító szakos képzésben.
A pályázat feltétele: pedagógia szakos egyetemi végzettség, legalább 10 éves színvonalas, a tanító-, óvóképzésben eltöl-
tött oktatási gyakorlat. Elõnyt jelent a közoktatási és a vezetõi tapasztalat. A pályázó rendelkezzen továbbá PhD-foko-
zattal, legyenek rendszeres publikációs tevékenységben is megmutatkozó kutatási eredményei.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– szakmai önéletrajzot,
– a pályázó vezetõi programját,
– publikációs jegyzéket,
– végzettséget, tudományos fokozatot igazoló okiratok másolatát,
– nyelvvizsga-bizonyítvány másolatát.

A pályázatokat az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképzõ Fõiskolai Kar Fõigazgatójához a közzététel-
tõl számított 30 napon belül kell benyújtani (1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40.).

Dr. Hudecz Ferenc s. k.,
rektor
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A SZENT ISTVÁN EGYETEM
GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR
dékánja pályázatot hirdet a
REGIONÁLIS GAZDASÁGTANI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI INTÉZET
fõállású egyetemi docensi álláshely betöltésére

Az egyetemi docens feladata lesz:
– a gazdasági agrármérnök, közgazdász-gazdálkodási szakon az Alkalmazott társadalomföldrajz, a Település- és marke-
tingföldrajz, valamint a Regionális gazdaságtörténet- és földrajz címû tantárgyak oktatása,
– az Informatikai Szakigazgatás BSc-képzésben a Településföldrajz címû tantárgy oktatása,
– a Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök BSc-képzésben a Regionális egyenlõségek címû tantárgy oktatása,
– Részvétel a Gazdálkodási Menedzsment, valamint a Kereskedelem és Marketing BSc alapszakon a Gazdaságföldrajz
címû tantárgy társoktatásában.
– Társoktatóként a Faluszeminárium címû tantárgy oktatása. E tantárgyhoz kapcsolódóan falukutató táborok szakmai
elõkészítése, szervezése, lebonyolítása.
– Részvétel a Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Társadalomföldrajz címû tantárgyának társoktatásá-
ban.
– Oktatás és tantárgyfejlesztés a Regionális Gazdaságtani és Környezetgazdaságtani MsC-képzésben és a hozzá kap-
csolódó doktori képzésben.
– Részvétel a PhD-képzésben, a PhD-disszertációk, diplomamunkák, TDK-dolgozatok konzulensi és bírálói feladatai-
ban.
– Részvétel a kar és az intézet hazai és nemzetközi kutatási, fejlesztési és közéleti munkájában, pályázatok irányítása, pá-
lyázati projectek menedzselése.
– Az intézet hazai és nemzetközi kapcsolatainak erõsítése oktatási és tudományos kutatási területeken egyaránt.
– A Szociológia Docentúra keretein belül mûködõ egyetemi önképzõkör (Tanúrkör) társszervezõi teendõinek ellátása.

A munkakör betöltéséhez szükséges követelmények:
– szakirányú felsõfokú végzettség,
– PhD doktori fokozat a Földtudományok terén,
– legalább 5 éves PhD-minõsítésben végzett oktató és kutatómunka,
– legalább egy középfokú és egy alapfokú államilag elismert nyelvvizsga,
– legalább 10 éves felsõoktatási intézményben eltöltött oktatói-kutatói gyakorlat,
– tudományos és publikációs tevékenység bemutatása,
– idegennyelvû elõadói tevékenység, külföldi szakmai tapasztalatok megléte,
– nyilvános bemutatkozó elõadás megtartása idegen nyelven.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó szakmai-tudományos tevékenységét bemutató életrajzot,
– a pályázó tudományos tevékenységét bemutató publikációs jegyzéket,
– az iskolai végzettséget, tudományos fokozatot, nyelvismeretet igazoló oklevelek és dokumentumok másolatát,
– a bemutatkozó nyilvános elõadás témáját, vázlatát,
– a kitöltött személyi adatlapot.

A pályázat beadási határideje az Oktatási Közlönyben történõ megjelenéstõl számított 30 nap. A pályázatot 4 példány-
ban, a SZIE GTK dékánjának címezve kell benyújtania 2103 Gödöllõ, Páter Károly u. 1. címre. A pályázattal kapcsolat-
ban felvilágosítást a GTK Dékáni Hivatal ad a (28) 522-090 telefonszámon.

Dr. Villányi László s. k.,
egyetemi tanár, dékán
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AZ EÖTVÖS JÓZSEF FÕISKOLA
pályázatot hirdet a
PEDAGÓGIAI FAKULTÁS
Pedagógia és Pszichológia Tanszékén
fõiskolai docensi/tanári álláshelyre

A kinevezendõ docens/tanár fõbb feladatai:
– a pszichológia szak tárgyainak oktatása, valamint a tanszék oktató és tudományos kutatómunkájában való részvétel,
ezen belül elõadások, szemináriumok tartása, vizsgáztatás,
– oktatási segédanyagok összeállítása, évfolyamdolgozatok, záró dolgozatok és diákköri dolgozatok témavezetése a
nappali, és levelezõ tagozaton, pályázati munkákban való részvétel.

Pályázati feltételek:
– szakirányú egyetemi végzettség,
– rendelkezzék tudományos fokozattal (PhD).

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– egyetemi végzettséget igazoló okiratot,
– publikációs jegyzéket,
– tudományos fokozatot igazoló okiratot,
– nyelvvizsga-bizonyítványok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– oktatói és szakmai-tudományos tevékenységére vonatkozó programtervezetet.

A pályázatot a közzétételtõl számított 30 napon belül a fõiskola rektorának címére (6500 Baja, Szegedi út 2.) kell benyúj-
tani.

Prof. Dr. Majdán János s. k.,
rektor

HARSÁNYI JÁNOS FÕISKOLA SZENÁTUSA
pályázatot hirdet
rektori tisztségének betöltésére

A megbízás a pályázat elbírálásától 5 éves idõtartamra szól. A munkabér megegyezésen alapul.

A megbízás feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– társadalomtudományok terén szerzett egyetemi végzettség,
– a társadalomtudományok területén szerzett PhD-fokozat,
– legalább 10 éves oktatói tapasztalat társadalomtudományi specializáltságú felsõoktatási intézményben,
– legalább kettõ államilag elismert középfokú nyelvvizsga,
– az intézmény fejlesztése iránti elkötelezettség,
– együttmûködés a Magyar Iparszövetség Oktatási Központ társintézményeivel,
– elkötelezettség teljes munkaidõre szóló munkaviszony létesítésére.

A rektor feladata: a hatályos jogszabályok, valamint az intézmény szervezeti és mûködési szabályzata alapján a fõiskola
irányításával összefüggõ feladatok ellátása, különösen:
– a fõiskola képzési, tudományos kutatási, igazgatási és gazdasági tevékenységének irányítása,
– az oktatási, tudományos, kutatási és más szervezeti egységek munkájának összehangolása,
– a fõiskola képviseletének ellátása,
– a személyzeti munka irányítása,
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– az intézmény rendelkezésére álló költségvetési elõirányzatok és más források feletti – jogszabályok szerinti – rendel-
kezés,
– az intézmény fejlesztésére és korszerûsítésére vonatkozó koncepciók kialakítása, az erre irányuló munka szervezése és
összefoglalása,
– a fõiskola által meghatározott további feladatok.

A pályázatnak tartalmazni kell a pályázó:
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– tudományos fokozatát, szakmai díjait, idegennyelv-tudását,
– szakmai, illetõleg oktatási, tudományos kutatási munkáját, eddigi vezetõi tevékenységét,
– hazai és nemzetközi tudományos, illetõleg szakmai szervezetekben végzett munkáját, a nemzetközi tudományos élet-
ben való részvételét,
– a felsõoktatási intézmény vezetésével kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzelését, továbbá
minden olyan iratot, melyet a pályázó fontosnak tart.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a végzettséget és szakképzettséget, tudományos fokozatot, felsõoktatási intézményben oktatói kinevezést, az idegen-
nyelv-tudást tanúsító okiratok hites másolatát,
– fontosabb publikációk, tudományos alkotások, díjak jegyzékét,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabály és a fõiskola szervezeti és
mûködési szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben való megjelenést követõ 30. nap.
A pályázatot a Harsányi János Fõiskola fõtitkára címére kell benyújtani (1135 Budapest, Szent László u. 59–61.).
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Harsányi János Fõiskola rektori megbízatására”.

Dr. Forrai Tamás s. k.,
mb. rektor

Pályázati felhívás
nevelési-oktatási intézmények vezetõi állásaira és egyéb állások betöltésére

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

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

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

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

meg.

Rövidítések:

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

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

1. 2. 3. 4.

Pályázati felhívás vezetõi álláshelyek betöltésére

Óvodavezetõ

Szent László Általános
Iskola és Óvoda Igazga-
tótanácsa
8431 Bakonyszent-
lászló,
Petõfi u. 1.

Szent László Általános
Iskola és Óvoda

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v., öt év szgy.
Elõny: vezetõi gyakor-
lat és közoktatás-veze-
tõi szakvizsga.

ÁEI: 2007. aug. 15.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: 2007. júl. 31.
Pc: intézményvezetõ
f: tel.: (88) 585-750

Csipkerek Községi Ön-
kormányzatának Képvi-
selõ-testülete
9836 Csipkerek,
Dózsa Gy. u. 2.

Csipkerek Önkormány-
zati Óvoda

Szakirányú felsõfokú
v., legalább öt év veze-
tõi gyakorlat.

ÁEI: azonnal.
Pehi: a benyújtási határidõ letel-
tét követõ elsõ képviselõ-testüle-
ti ülés.
A pályázathoz csatolni kell: a
képesítést tanúsító okirat hiteles
másolatát.
Pc: Balogh Dezsõ polgármester
9836 Csipkerek, Dózsa Gy. u. 2.

Páty Község
Képviselõ-testülete
2071 Páty,
Kossuth L. u. 83.
Tel.: (23) 555-530

Óvodavezetõ Felsõfokú szakmai v.,
legalább öt év szgy.
Elõny: helyben lakás,
pedagógus-szakvizsga.

ÁEI: 2007. szept. 1.
Pehi: a pályázati határidõ lejártát
követõ 30 napon belül.
Juttatás: étkh.
Szl. és albérleti hozzájárulás
nincs.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., jelenlegi
munkakör megnevezését, az
óvoda HONP-t alapul vevõ vpr.
Pc: Dr. Bognár András Páty köz-
ség polgármestere.
A pályázatot zárt borítékban
„óvodavezetõ pályázat” megje-
löléssel kell benyújtani.
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Vértesacsa Község
Képviselõ-testülete
8089 Vértesacsa,
Vörösmarty u. 2.

Napközi Otthonos Óvo-
da (nemzetiségi óvoda)
8089 Vértesacsa, Ven-
del tér 12.

Fõiskolai v., ötéves
szgy.
Elõny: vezetõi gyakor-
lat.

ÁEI: 2007. aug. 15.
A megbízás 2012. aug. 1-ig,
öt évre szól.
Pehi: 2007. aug. 10.
Juttatás: szl.
A pályázathoz csatolni kell: az
iskolai végzettséget tanúsító ok-
irat hitelesített másolatát, szemé-
lyes adatai kezelésére vonatkozó
nyilatkozatot.
f: polgármesteri hivatal
Tel.: (22) 594-040
Pc: Vértesacsa község polgár-
mestere 8089 Vértesacsa,
Vörösmarty u. 2.

Iskolaigazgató

Alap Községi Önkor-
mányzat Képviselõ-tes-
tülete
7011 Alap,
Dózsa Gy. u. 31.

Arany László Általános
Iskola
7011 Alap,
Béke u. 12.

Egyetemi v., öt év szgy.
Elõny: közoktatás-veze-
tõi szak elvégzése,
helyben lakás.

ÁEI: 2007. szept. 1.
A megbízás 2012. aug. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ elsõ képviselõ-
testületi ülés.
Juttatás: szl.
A pályázatot papírlapon, két pél-
dányban kell benyújtani.
A pályázathoz csatolni kell: a
végzettséget igazoló oklevél hi-
teles másolatát, a pályázó nyilat-
kozatát, hogy hozzájárul ahhoz,
hogy a képviselõ-testület tagjai a
pályázati anyagot teljes terjedel-
mében megismerhessék.
Pc: polgármesteri hivatal Méhes
Lajosné polgármester 7011
Alap, Dózsa Gy. u. 31.
Tel.: (25) 221-102

Esztár Község Önkor-
mányzatának Képvise-
lõ-testülete
4123 Esztár,
Árpád u. 1.

Esztár és Kismarja
Közoktatási Társulás
közös feladatait ellátó

Esztár-Kismarja Köz-
oktatási Intézmény (Ál-
talános Iskola, Óvoda
és Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény)

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, öt év
pedagógus-munkakör-
ben szerzett szgy.
Elõny: közoktatás-veze-
tõi vagy pedagógus
szakvizsga.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ elsõ testületi ülés.
A pályázathoz csatolni kell: pe-
dagógus-szakvizsgára és egyéb
kompetenciákra vonatkozó tanú-
sítványok, nyilatkozat, amelyben
a pályázó hozzájárul, hogy a pá-
lyázat elbírálásában közremû-
ködõk a pályázatban betekintse-
nek. A pályázatot kézzel, vagy
géppel írva kell benyújtani.
Pc: Vajas József polgármester
4124 Esztár, Árpád u. 1.
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Fonyód Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
8640 Fonyód,
Fõ u. 19.

Fonyódi Alapfokú Mû-
vészeti Iskola
8640 Fonyód,
Fõ u. 4.
(zene- és táncoktatást
végez)

Szakirányú v.
Öt év szgy.

ÁEI: 2007. szept. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig, ha-
tározott idõre szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ 30. napot követõ
elsõ képviselõ-testületi ülés.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai gyakorlat igazolását is.
A pályázatot zárt borítékban
„Pályázat a Fonyódi Alapfokú
Mûvészeti Iskola igazgatói állás-
helyének betöltésére” megjelö-
léssel kell benyújtani.
Pc: Hidvégi József polgármester
8640 Fonyód, Fõ u. 19.
f: Tel.: (85) 562-990 Fonyód
Város Önkormányzat Képvise-
lõ-testülete fenntartja a jogot,
hogy a pályázatok véleményezé-
sét követõen a pályázati kiírást
eredménytelennek nyilváníthatja
és új pályázatot ír ki.

Általános Mûvelõdési
Központ
9723 Gyöngyösfalu,
Kossuth u. 41.

Általános Mûvelõdési
Központ Tagiskola Ne-
mescsó
9739 Nemescsó,
Péterfy Sándor u. 35.

Szakirányú felsõfokú
v., legalább ötéves
szgy.

ÁEI: 2007. szept. 1.
Pehi: a pályázat beadását követõ
60 napon belül.
Pc: ÁMK igazgatója

Miskolc Megyei Jogú
Város Közgyûlése
3525 Miskolc, Város-
ház tér 8.

Egressy Béni Zeneisko-
la-Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény
3525 Miskolc, Pálóczy
u. 4.

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, leg-
alább öt év pedagó-
gus-munkakörben
szerzett szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga, illetve annak
keretében szerzett in-
tézményvezetõi kép-
zettség.

ÁEI: 2008. jan. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig szól.
Pehi: 2007. dec. 31.
A pályázathoz csatolni kell: a
végzettséget igazoló eredeti ok-
mányokat, vagy azok hiteles má-
solatát, a pályázó nyilatkozatát,
melyben hozzájárul, hogy pályá-
zati anyagát a pályázat elbírálá-
sában résztvevõk, valamint a
képviselõ-testület megismerhes-
se, ill. abba betekinthessen.
Pc: Miskolc Megyei Jogú Város
polgármestere
f: Tel.: (46) 512-767

Éltes Mátyás Óvoda,
Általános Iskola és
Egységes Gyógypeda-
gógiai Módszertani In-
tézmény
3525 Miskolc,
Szeles u. 65.

A gyermekek tanulók
fogyatékosságának tí-
pusa szerinti gyógype-
dagógiai tanári,
konduktori, konduk-
tor-tanítói, terapeuta
végzettség és szakkép-
zettség, legalább öt év
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pedagógus-munkakör-
ben szerzett szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga, illetve annak
keretében szerzett in-
tézményvezetõi kép-
zettség.

Tiszalök Város Önkor-
mányzata
4450 Tiszalök, Kossuth
u. 67.

Teleki Blanka Gimná-
zium, Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégi-
um
4450 Tiszalök, Ady E.
u. 35.

Egyetemi szintû tanári
v. és szakképzettség,
legalább öt év pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szgy.
Elõny: ha a pályázó pe-
dagógus-szakvizsgával
vagy közoktatási-veze-
tõi szakképesítéssel és
vezetõi gyakorlattal is
rendelkezik.

ÁEI: 2007. aug. 15.
A megbízás 2012. aug. 14-ig,
öt évre szól.
Pehi: 2007. júl. 31.
Juttatás: szükség esetén szl. biz-
tosított.
A pályázathoz csatolni kell: a
végzettséget tanúsító eredeti ok-
levelet, okleveleket vagy annak,
ill. azoknak közjegyzõ által hite-
lesített másolatát, a korábbi
munkaviszonyokra vonatkozó
igazolásokat.
A városi önkormányzat fenntart-
ja azt a jogát, hogy megfelelõ
pályázók hiányában a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítsa.
Pc: Tiszalök Város Önkormány-
zatának polgármestere 4450 Ti-
szalök, Kossuth u. 67.

Tárkány és Ete Közsé-
gek Önkormányzatának
Képviselõ-testületei
2945 Tárkány,
Fõ u. 144.

Tárkány-Ete Közös
Fenntartású Általános
Iskola és Óvoda
2945 Tárkány,
Fõ u. 98.

Felsõfokú szakirányú v.
és pedagógus-szakkép-
zettség, pedagó-
gus-szakvizsga,
intézményvezetõi szak-
képzettség, legalább öt
év szgy.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: a pályázat benyújtási ha-
táridejét követõ elsõ intézmény-
fenntartói közös testületi ülésen
történik.
A pályázathoz csatolni kell: a
pályázó végzettségét tartalmazó
végzettségét tartalmazó okleve-
lek hiteles másolatát, a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesz-
tési elképzeléseket tartalmazók
valamint az intézmény vezetésé-
re vonatkozó vezetõi programot,
különös tekintettel a tanulólét-
szám megtartására, illetõleg nö-
velésére vonatkozó terveket,
javaslatokat.
Pc: Tárkány község polgármes-
tere 2945 Tárkány, Fõ u. 144.
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Egyéb vezetõi állások
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Veszprém Megyei Jogú
Város Önkormányzata
8200 Veszprém,
Óváros tér 9.

Általános Iskolák Köz-
ponti Elõkészítõ Mûhe-
lye
8200 Veszprém, Aradi
vértanúk útja 2.

Szakirányú v., öt év
szgy.

ÁEI: 2007. okt. 1.
A megbízás 2012. aug. 15-ig,
öt évre szól.
Pehi: 2007. szept. 30.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön. is.
A pályázatot három példányban
kell benyújtani.
Pc: Veszprém Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatal Okta-
tási és Sport Iroda 8200
Veszprém, Óváros tér 9.

Tiszapalkonya–Osz-
lár–Hejõkürt Önkor-
mányzatának
Képviselõ-testülete
3587 Tiszapalkonya,
Hõsök tere 1.

Általános Mûvelõdési
Központ
3587 Tiszapalkonya,
Hõsök tere 10.

Felsõfokú szakirányú
képzettség, legalább 10
éves szgy., közokta-
tás-vezetõi szakvizsga.
Elõny: többéves vezetõi
gyakorlat.

ÁEI: 2007. szept. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig
szól.
Pehi: a jelentkezési határidõt kö-
vetõ 30 napon belül.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., a végzett-
séget igazoló okmányokat, vagy
azok hiteles másolatát.
A program készítéséhez igény
szerint információt nyújtunk.
Pc: Lasztóczi László Attila pol-
gármester 3587 Tiszapalkonya,
Hõsök tere 1.
Tel.: (49) 540-953

Jászalsószentgyörgy
Község Önkormányza-
tának Képviselõ-testü-
lete
5054 Jászalsószent-
györgy,
Fõ út 53/A

Alsójászsági Óvodai és
Iskolai Központ,
Könyvtár és Gyermek-
jóléti Szolgálat

Felsõfokú pedagógiai
v., legalább öt év peda-
gógus-munkakörben
szerzet szgy.

ÁEI: 2007. aug. 21.
A megbízás 2012. aug. 15-ig,
öt évre szól.
Pehi: a képviselõ-testület 2007.
augusztusi ülésén.
A pályázathoz csatolni kell:
szakképzettséget igazoló oklevél
hiteles másolatát.
Pc: Jászalsószentgyörgy község
polgármestere Jászalsószent-
györgy, Fõ út 53/A

Jánosomorja Város
Önkormányzata
9241 Jánossomorja,
Szabadaság u. 39.

Balassi Bálint Mûvelõ-
dési Ház és Könyvtár
9241 Jánossomorja,
Óvári u. 1.

Szakirányú felsõfokú
iskolai v., legalább öt
év szgy.

ÁEI: 2007. szept. 1.
Pehi: 2007. júl. 31.
Pehi: a benyújtási határidõt kö-
vetõ egy hónap.
Pc: Jánossomorja város polgár-
mestere 9241 Jánossomorja,
Szabadság u. 39.
f: Póczáné dr. Kovács Zsuzsan-
na jegyzõ
Tel.: (96) 226-033
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Budapest Fõváros
XXIII. Ker. Soroksár
Önkormányzata Polgár-
mesteri Hivatala
1239 Budapest,
Grassalkovich út 162.

Oktatási, Kulturális és
Sport Osztály vezetõ

Egyetemi szintû bölcsé-
szettudományi, fõisko-
lai szintû pedagógus
szakképzettség, és a
köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló, módosított
1992. évi XXIII. tör-
vényben, a közszolgála-
ti jogviszony
létesítéséhez, kinevezé-
séhez elõírt egyéb felté-
telek.
Elõny: pénzügyi terüle-
ten szerzett képzettség.

ÁEI: 2007. szept. 1.
A megbízás hat hónapos próba-
idõvel kezdõdik.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
részletes szakmai tevékenységet
bemutató ön., az eddigi munka-
köreinek ismertetésével, jelenle-
gi munkakörét, beosztását.
A pályázathoz csatolni kell: is-
kolai végzettséget, szakképesí-
tést, alap- és/vagy szakvizsgát
tanúsító okiratok másolatát.
Az állás betöltésérõl Budapest
Fõváros XXIII. Kerület Soroksár
Önkormányzat jegyzõje dönt a
polgármester egyetértésével.
Pc: Hegyes Istvánné személyzeti
vezetõ.
A pályázatot „Oktatási osztály-
vezetõ” jeligével ellátott zárt bo-
rítékban kell benyújtani.
f: dr. Homonnai Ildikó jegyzõ.
Tel.: 287-3152

Dusnok Önkormányza-
tának Képviselõ-testü-
lete
6353 Dusnok, István ki-
rály u. 9.

Dusnok-Fajsz Társulat
Általános Mûvelõdési
Központ
6353 Dusnok, Köztár-
saság u. 20–22.

Pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, peda-
gógus-szakvizsga, vala-
mint közoktatási
vezetõképzõ szakvizs-
ga, legalább öt év álta-
lános iskolai
pedagógus-munkakör-
ben szerzett szgy.
Nevelési-oktatási intéz-
ményben pedagó-
gus-munkakörben
fennálló határozatlan
idõre szóló alkalmazás.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. aug. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: a benyújtási határidõ lejár-
tát követõ 30. nap.
Szl: nincs
A pályázathoz csatolni kell:
szakképzettséget és szakvizsgá-
kat igazoló okiratok, vagy azok
hiteles másolatai.
Pc: Palotai Péter polgármester
6353 Dusnok, István király u. 9.
Tel.: (78) 501-705

Pályázati felhívás
a Szegedi Rendészeti Szakközépiskola igazgatói beosztásának betöltésére

A Magyar Köztársaság igazságügyi és rendészeti minisztere a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 18. §
(8) bek., valamint 102. § (2) bekezdés e) pontjában, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati vi-
szonyról szóló 1996. évi XLIII. törvény 45. § (1)bekezdésében foglaltak alapján nyilvános pályázatot hirdet, a Szegedi
Rendészeti Szakközépiskola igazgatói beosztásának betöltésére.
A vezetõi beosztás a hivatásos állományú fõosztályvezetõi besorolásnak felel meg.
A vezetõi megbízás határozott idõre, 2007. augusztus 1-jétõl 5 évre létesül.
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A megbízás feltételei:
– a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 18. §-ban foglaltak,
– IRM rendvédelmi szervnél fennálló hivatásos szolgálati jogviszony,
– felsõfokú államilag elismert végzettség és szakképzettség (rendvédelmi)
– széles körû szakmai tájékozottság,
– tárgyalási szintû angolnyelv-tudás.

A jogszabályok által kötelezõen elõírt valamennyi pályázati feltételt a pályázati kiírás nem tartalmazza.

Az azonos feltétellel rendelkezõ pályázók esetén elõnyben részesül az, aki rendelkezik:
– rendõr vagy határõr szakmai gyakorlattal,
– legalább hároméves vezetõi gyakorlattal,
– pedagógus szakvizsgával vagy felsõoktatási szakirányú továbbképzésben szerzett intézményvezetõi szakképzettség-
gel.

Az igazgató feladatai:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 55. § (2) bekezdésében foglalt feladatokon túl:
– a szakközépiskola szervezeti egységei munkájának összehangolása,
– a szakközépiskola képviseletének ellátása,
– a személyzeti munka irányítása,
– a szakközépiskola rendelkezésére álló költségvetési elõirányzatok, vagyon és más források feletti – jogszabály szerinti
– rendelkezés,
– a szakközépiskola fejlesztésére és korszerûsítésére vonatkozó koncepciók kialakítása, az erre irányuló munka szerve-
zése és összefogása,
– kapcsolattartás a rendvédelmi szervekkel, más rendvédelmi és polgári szakközépiskolákkal, külföldi társintézmények-
kel.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó szakmai életrajzát, jelenlegi munkahelyét és beosztását, valamint munkaköri besorolását,
– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai programot, valamint azok megvalósításának vezetõi elkép-
zeléseit.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a felsõfokú végzettséget és szakképzettséget tanúsító okiratok és – amennyiben rendelkezik azzal – a nyelvvizsga-bi-
zonyítvány hiteles másolatát,
– hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagát a szakközépiskola alkalmazotti közössége, nevelõtestülete,
diákönkormányzata, valamint az érintett országos parancsnokságok megismerjék.

A pályázatot legkésõbb a közzétételt követõ 30. napig lehet benyújtani az IRM Rendészeti Szakállamtitkárság Humán
Tervezési és Irányítási Osztályához 1363 Budapest, Pf.: 54 címre a „Szegedi Rendészeti Szakközépiskola igazgatói pá-
lyázat” megjelöléssel.
A pályázat elbírálásának határideje a beadási határidõtõl számított 30. nap, melynek eredményérõl a pályázók levélben
kapnak értesítést.
A pályázattal kapcsolatosan érdeklõdni lehet a 432-0720 és a 24-620-as telefonon Sas Ferenc szakmai fõtanácsadónál az
IRM Oktatási Fõigazgatóságon.

Dr. Takács Albert s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter
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Pályázati felhívás
pedagógus-munkakörök betöltésére

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

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

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

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

1. 2. 3. 4.

Pedagógus állások

Veres Péter Gimná-
zium, Szakközépiskola
és Szakképzõ
4060 Balmazújváros,
Batthyány u. 1–7.
Tel.: (52) 580-532
e-mail: titkar@ve-
respgsz-buj.sulinet.hu

Építõipari szakoktató
(szobafestõ-mázoló-ta-
pétázó)

Informatika szakos ta-
nár

Fõiskolai v.

Egyetemi v.

ÁEI: 2007. aug. 27.
Pehi: 2007. aug. 22.
Pc: Szûcsné Faludy Edit igazga-
tó
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1. 2. 3. 4.

Egressy Béni Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény Zenemûvészeti
Szakközépiskola
1211 Budapest,
Rákóczi F. u. 121–123.
Tel.: 276-5774,
(30) 981-1237

Zongoratanár, gitárta-
nár, trombitatanár, fu-
volatanár

matematika–informati-
ka középiskolai tanár,
fizika–informatika kö-
zépiskolai tanár,
angol szakos középis-
kolai tanár

mûvészettörténet, bio-
lógia, fizika, kémia,
földrajz, angol, infor-
matika, matematika kö-
zépiskolai tanár

Szakirányú fõiskolai,
egyetemi v.

Fodor András Óvoda,
Általános Iskola, Alap-
fokú Mûvészeti Iskola,
Nevelési Tanácsadó és
Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat
8693 Lengyeltóti, Cso-
konai u. 15.
Tel.: (85) 530-025

4 fõ gyógypedagógus,
2 olygofrén-pedagógia
+ 2 tanulásban akadá-
lyozottak szakos

(2 fõ határozott idõre
helyettesítésre, várha-
tóan két évre)

Szakirányú felsõfokú v. ÁEI: 2007. aug. 15.
Juttatás: étkh.

Napközi Otthonos Óvo-
da
8229 Csopak,
Kossuth u. 26.
Tel.: (87) 446-080

Napközi Otthonos Óvo-
da
8229 Csopak,
Kossuth u. 26.

Felsõfokú iskolai v.,
legalább öt év óvodape-
dagógus-munkakörben
szerzett szgy.

ÁEI: 2007. szept. 1.
Pehi: 2007. aug. 15.
Pc: Tóthné Ferenc Henriette
Óvodavezetõ

Árpád Fejedelem Álta-
lános Iskola
4232 Geszteréd, Petõfi
út 8.
Tel.: (42) 268-451

Angol–német, vagy an-
gol–bármely szakos ta-
nár

Fõiskolai v. ÁEI: 2007. aug. 16.
Juttatás: útiköltség-térítés, tp.,
étkh.

Klapka György Általá-
nos Iskola
2117 Isaszeg, Kossuth
u. 85.
Tel./fax: (28) 495-708

Testnevelés szakos ta-
nár

Tanárképzõ fõiskolai v. Juttatás: útiköltség-térítés, étkh.

Klapka György Szak-
közép- és Szakiskola
5100 Jászberény, Hat-
vani u. 2.

Gépészet szakmacso-
port gyakorlati és elmé-
leti oktatása gépi
forgácsoló szakma

gépészeti szakmacso-
port gyakorlati és elmé-
leti oktatása géplakatos
szakma

Felsõfokú v., szakmun-
kás CNC ismeretek

Felsõfokú v., szakmun-
kás

ÁEI: 2007. aug. 16.
Pehi: 2007. aug. 2.
Pc: az iskola igazgatója
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1. 2. 3. 4.

M. Bodon Pál Zenei
Alapfokú Mûvészetok-
tatási Iskola
6000 Kecskemét,
Bihar u. 6.
Tel./fax: (76) 322-441

Ütõtanár Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: 2007. szept. 1.
Pc: Palotás József igazgató

Általános Iskola és
Óvoda
5666 Medgyesegyháza,
Luther u. 7.

Biológia–testnevelés
szakos tanár

ének–bármely szakos
tanár

fizika–kémia szakos ta-
nár

Fõiskolai v. ÁEI: 2007. aug. 15.
Pc: intézményvezetõ

Martin János Szakkép-
zõ Iskola
3529 Miskolc, Áfonyás
u. 18/A

Ruhaipari szakoktató

kézmûvesipari szakok-
tató (fazekas)

faipari szakoktató

kézmûvesipari szakok-
tató (szövõ)

gyógypedagógus (oli-
gofrén szak vagy szur-
do szak)

gyógypedagógus (oli-
gofrén vagy tiflo sza-
kos)

gyógypedagógus (szo-
matopedagógus vagy
konduktor szakos)

mérnöktanár (kertész)

Fõiskolai v., vagy kö-
zépiskolai végzettség-
gel és szakirányú
szakmai képesítéssel, öt
év szgy.

fõiskolai v.

egyetemi v.

ÁEI: 2007. aug. 1.
Pehi: 2007. júl. 30.
f: Lénárt Györgyné igazgató
Tel.: (46) 562-200

II. Rákóczi Ferenc Ál-
talános Iskola
2750 Nagykõrös,
Kecskeméti út 39–41.

Angol–bármely szakos
tanár

Fõiskolai v. ÁEI: 2007. aug. 16.

Tiszabõi Általános Is-
kola
5232 Tiszabõ,
Május 1. út 1–3.

Német–bármely, ma-
gyar–bármely, matema-
tika–bármely,
testnevelés–bármely, fi-
zika–bármely szakos ta-
nár

Jelentkezés munkaidõben az is-
kola címén, vagy telefonon
Tel.: (56) 337-012

1992 OKTATÁSI KÖZLÖNY 18. szám



1. 2. 3. 4.

Városi Mûvelõdési
Központ, Könyvtár és
Alapfokú Mûvészeti Is-
kola
8790 Zalaszentgrót,
Batthyány u. 9.

Néptánc szakos tanár
(részmunkaidõben is le-
hetséges)

moderntánc szakos ta-
nár (részmunkaidõben
is lehetséges)

Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: 2007. szept. 1.
Pehi: 2007. aug. 15.
Pc., f: Varga István igazgató
Tel.: (30) 646-3565
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette

Bócz Endre

Büntetõeljárási jogunk kalandjai
Sikerek, zátonyok és vargabetûk

címû könyvét.

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

A kötet 224 oldal terjedelmû, ára 3990 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6. Tel./fax:
318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfél-
szolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Bócz Endre

Büntetõeljárási jogunk kalandjai
Sikerek, zátonyok és vargabetûk

címû, 224 oldal terjedelmû kiadványt

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

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

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

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

Kondorosi Ferenc–Uttó György–Visegrády Antal

A bírói etika és a tisztességes eljárás

címû könyvét

A könyvhöz elõszót dr. Lomnici Zoltán, a Legfelsõbb Bíróság, illetve az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnöke írt,
melyben a következõ szavakkal ajánlja a kötetet:

„Az olvasó kezébe olyan könyv (tankönyv, szakmai háttéranyag) kerül, amely tudományos igényességgel és a gyakor-
lati alkalmazhatóság szándékával mutatja be a bírói etika szakmai-morális alapjait. A kötet jelentõs nemzetközi kitekin-
tést nyújt, amikor más országok gyakorlatának, szabályozásának feltárását is vállalja.
A tapasztalt és a tárgykör nemzetközi összefüggéseit is jól ismerõ szerzõk – helyeselhetõ módon – abból indultak ki,
hogy a bírák etikus magatartása és eljárása az eljárások részvevõi – a peres felek, a vádló, a védõ, a jogi képviselõ, a bün-
tetõügyekben a vádlott – számára garanciális jelentõségû, mert megteremti/megadja az eljárás minõségét is.
A szerzõk a bírói etika érvényesülését is vizsgálták a peres eljárás másik minõségi követelményének, a fair eljárás igé-
nyének megvalósulásával összefüggésben.
A tisztességes eljárás napjainkban nemzetközi jogi, alkotmányos és morális követelményt is jelent, amelynek tartalma
az Emberi Jogok Európai Bírósága és – egyre inkább – az Európai Bíróság esetjogából ismerhetõ meg. A kötet számos
jogeset bemutatásával szolgálja a hazai jogi kultúra színvonalának emelését, a tiszta, demokratikus közállapotok, a bí-
rák és a bíróságok tekintélye megóvását.
A könyv fontos tananyag a bírák, ügyészek, ügyvédek számára, de különös haszonnal forgathatják gyakorló politiku-
sok, a tudományos élet képviselõi, a média munkatársai és mindenki, aki felelõsséget érez a hazai jogállam, a jogrend
minõségéért.”

A kötet 184 oldal terjedelmû, ára 3381 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6. Tel./fax:
318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfél-
szolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Kondorosi Ferenc–Uttó György–Visegrády Antal

A bírói etika és a tisztességes eljárás

címû, 184 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3381 forint áfával) ......... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

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

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

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként a

HATÁRON TÚLI MAGYAROK KEDVEZMÉNYEINEK
ÉS TÁMOGATÁSÁNAK SZABÁLYAI

címû könyvet.

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

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

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

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

A 336 oldal terjedelmû kiadvány ára 3465 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.
Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám
alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

HATÁRON TÚLI MAGYAROK KEDVEZMÉNYEINEK
ÉS TÁMOGATÁSÁNAK SZABÁLYAI

címû, 336 oldal terjedelmû kiadványt

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

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

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

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó kiadásában
– a Kreátor Info Kft. szervezésében – megjelent a

„Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás
az Alkotmánybíróság és az Európai Bíróság

döntéseinek tükrében” címû kiadvány

A két kötetbõl álló kiadvány célja, hogy az egyes részterületeket sorra véve bemutassa, hogy
melyek azok a leggyakoribb hibák, amelyeket a helyi önkormányzatok a rendeleteik megalkotá-
sánál elkövetnek, mégpedig a jelentõsebb alkotmánybírósági határozatok tükrében. Mindezen túl
egy önálló kötet tartalmazza az Európai Bíróság azon ítéleteit, amelyekben helyi vagy regionális
önkormányzatok, illetve helyi vagy regionális hatóságok voltak érintettek, vagy ellenük folyt az
eljárás. E kiadvány olyan fontos információk gyûjteménye, melyet a helyi önkormányzatok
felhasználhatnak majd a helyi jogalkotás elõkészítésénél.

A „Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás az Alkotmánybíróság és az Európai Bíró-
ság döntéseinek tükrében” címû könyvben tematikus sorrendben kerül rendszerezésre az egyes té-
makörök szempontjából fontos AB határozatok rövid, kivonatolt tartalma, amely minden jegyzõ és
helyi döntéshozó számára – az önkormányzati rendeletalkotáshoz – szükséges és elengedhetetlen
jogforrás.

E mellett az egyes önkormányzati rendeletalkotási tárgykörökre vonatkozóan az önkormányzati
rendeletalkotásra felhatalmazást adó hatályos jogszabályok, az egyes rendeletek fõbb tartalmi ele-
meinek és ezen elemekhez kapcsolódó AB döntések ismertetésére is sor kerül. Az AB határozatok
lényegi kérdéseinek felvázolása mellett a megsemmisített rendeletek, szakaszok helyett helyes
megoldásokra is utal a kiadvány a célból, hogy segítséget nyújtson a jegyzõ számára a helyi
jogalkotási problémák megoldásához.

A kötet fõ gerincét alkotják a következõ önkormányzati témákban alkotott alkotmánybírósági dön-
tések: a helyi jogalkotás általános kérdései és a jogi alapelvek érvényesülése az önkormányzati
rendeletekben, a helyi adó, a hatósági ár, a szociális támogatások, gyermekvédelmi ellátások,
lakás- és helyiséggazdálkodás, hulladékgazdálkodás, állattartás, közterület-használat, vásárok
és piacok rendje, építésügy, önkormányzati vagyon, költségvetés, útépítési és közmûépítési díj,
az önkormányzat szervezete és mûködése.

Külön érdekessége a kiadványnak, hogy a szerzõk olyan alkotmánybírósági határozatokat is bemu-
tatnak, amelyek idõközben a magyar jogszabályok módosítása, illetve a közösségi jognak való
megfelelés okán nem alkalmazhatók, ezzel ugyanis elkerülhetõ, hogy adott esetben a jogalkotó
olyan határozatra hivatkozzon a szabályozás során, amely okafogyottá vált.

Magyarország uniós csatlakozása óta kiemelt jelentõsége van a közösségi elõírások betartásának
is mind a helyi önkormányzati rendeletek alkotása, mind pedig a helyi önkormányzatok törvényes
mûködésének biztosítása során. Így a kiadvány az Európai Bíróság ítéleteinek rövid ismertetése
mellett az adott helyzetben alkalmazandó közösségi jogszabály hivatkozását, a helyes értelmezést
és a követendõ magatartást is tartalmazza. Más tagállamok önkormányzatainak negatív tapasz-
talatai nagy segítségül szolgálhatnak a jegyzõk számára a közösségi jogszabályok helyes alkal-
mazásához és a közösségi jogsértések elkerüléséhez.
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A „Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás az Alkotmánybíróság és az Európai Bíró-
ság döntéseinek tükrében” címû kötet szerzõi a magyar önkormányzati rendszer és az Európai Unió
joganyagának kiváló ismerõi:
Dr. Gyergyák Ferenc fõtanácsadó (Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága)
Dr. Orova Márta fõosztályvezetõ-helyettes (ÖTM, Közigazgatási Hivatali, Jegyzõi és Hatósági
Fõosztály)
Sárközyné dr. Szabó Piroska, jegyzõ
Dr. Zöld-Nagy Viktória közigazgatási jogász (ÖTM, Közigazgatási Hivatali, Jegyzõi és Hatósági
Fõosztály)

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó a „Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás az
Alkotmánybíróság és az Európai Bíróság döntéseinek tükrében” címû kiadványt ajánlja az ország
valamennyi jegyzõjének, körjegyzõjének, fõjegyzõjének, a polgármestereknek, megyei közgyûlési
elnököknek, a képviselõ-testületek tagjainak, valamint a helyi jogalkotás elõkészítésében részt
vevõ hivatali munkatársaknak.

A 384 oldalterjedelmû kiadvány ára: 3948 Ft áfával

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi
B. u. 6. Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u.
sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycent-
rum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

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

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem a „Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás az Alkotmánybíróság
és az Európai Bíróság döntéseinek tükrében” címû kiadványt (ára: 3948 Ft + postaköltség),
..................... példányban, és kérem juttassák el az alábbi címre:

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

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

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

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

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

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

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette

dr. Oros Paulina fordításában

Marta Sgubin

Jacqueline Kennedy szakácsnõje voltam

címû könyvét

A szerzõ huszonöt év alatt szinte tagjává vált a Kennedy családnak, akik leginkább mégis a fõzõ-
tudományát becsülték.

Ez a könyv a legemlékezetesebb eseményeken feltálalt fogások receptjeivel lepi meg az olvasót,
miközben kedves történetei rendhagyó memoárként a család mindennapjaiba is betekintést adnak,
kellemes kikapcsolódást kínálva mindenkinek, aki érdeklõdik hírességek élete és szokásai iránt.

A kötet 224 oldal terjedelmû, ára 4200 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi
B. u. 6., tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. szám (bejárat a Dohány u.
és Nyár u. sarkán) alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail:
kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668,
338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

Marta Sgubin

Jacqueline Kennedy szakácsnõje voltam

címû, 224 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 4200 forint áfával) ......... példányban, és kérem, juttas-
sák el alábbi címemre:

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

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

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

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

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

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

megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY MAGYARÁZATA
címû kiadványt.

A 2006. július 1-jétõl hatályos, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (az új Gt.) megalkotása során az Európai Unió
társasági jogával való harmonizáció és az egyes tagállamok társasági joga fejlõdésének közös sajátosságai mellett a magyar jog-
alkalmazók több mint másfél évtizedes tapasztalatait is felhasználták.

A magyar jogalkalmazók számára ma már nem számít újdonságnak a társasági jog. Az ellenérzések rég megszûntek, az elsõ tár-
sasági törvény, az 1988. évi VI. törvény hatálybalépése óta a gazdasági élet szereplõi a társasági jog intézményeit megismerték és
elfogadták. Kialakult az a cégbírósági gyakorlat és jelentõs szakirodalom, megerõsödött az a társasági jogi kultúra, amelyre a jog-
alkotó támaszkodhatott.

Az új Gt. egyes kérdéseket a korábbival azonosan szabályoz, így az 1997. évi CXLIV. törvényen alapuló, a Legfelsõbb Bíróság és
az ítélõtáblák közzétett döntéseibõl megismerhetõ bírói gyakorlat részben továbbra is irányadó.

Ára: 3024 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6. Tel./fax: 318-8411),
valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971,
fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

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

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük a A gazdasági társaságokról szóló törvény magyarázata címû kiadványt
(ára: 3024 Ft + postaköltség), ...................... példányban, és kérem juttassák el az alábbi címre:

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

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

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

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

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

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

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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