
JOGSZABÁLY

A Kormány
237/2006. (XI. 27.) Korm.

rendelete
a felsõoktatási intézmények felvételi eljárásairól

A Kormány a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.
törvény (a továbbiakban: felsõoktatási törvény) 153. §
(1) bekezdésének 2–3., 5., 7–15., 18. és 20. pontjaiban fog-
lalt felhatalmazás alapján – a 47. § (3) és (5) bekezdései-
nek tekintetében a Magyar Rektori Konferencia egyetérté-
sével – a következõket rendeli el:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A felvételi eljárás célja

1. §

A felsõoktatási felvételi eljárás célja a felsõfokú tanulmá-
nyok folytatására legalkalmasabb jelentkezõk kiválasztása.

A rendelet hatálya

2. §

(1) E rendelet hatálya – a (2) bekezdésben foglalt elté-
réssel – a felsõoktatási törvény 3. §-ában meghatározott
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természetes és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem
rendelkezõ szervezetekre, valamint az általuk folytatott te-
vékenységre terjed ki.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki az egyházi felsõok-
tatási intézmények által folytatott hitéleti képzésekre.

ALAPKÉPZÉS, EGYSÉGES, OSZTATLAN KÉPZÉS
ÉS FELSÕFOKÚ SZAKKÉPZÉS

A Felsõoktatási felvételi tájékoztató

3. §

(1) A felsõoktatási intézmények adatokat szolgáltatnak a
Felsõoktatási felvételi tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoz-
tató) összeállításához, továbbá a felvételi kérelemhez kap-
csolódó eljáráshoz és ennek keretében a központi nyilvántar-
tás létrehozásához az Országos Felsõoktatási Információs
Központ (a továbbiakban: OFIK) számára. Az OFIK a felvé-
teli eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgálta-
tás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
(a továbbiakban: Ket.) szerinti hatóságként jár el.

(2) Az adatszolgáltatásért a felsõoktatási intézmény ve-
zetõje a felelõs.

(3) Az adatszolgáltatás határideje
a) a februárban induló képzésekre vonatkozó közlemé-

nyek tekintetében a képzés indítását megelõzõ év augusz-
tus 15. napja,

b) a szeptemberben induló képzésekre vonatkozó köz-
lemények tekintetében a képzés indítását megelõzõ év
szeptember 15. napja.

(4) Az OFIK a Tájékoztatót
a) a februárban induló képzésekre vonatkozóan a kép-

zés indítását megelõzõ év október 15. napjáig,
b) a szeptemberben induló képzésekre vonatkozóan a

képzés indítását megelõzõ év december 15. napjáig
jelenteti meg.

(5) Az OFIK a Tájékoztatóban megjelentetett felvételi hir-
detményeket kiegészítõ, módosító közleményt legkésõbb a
jelentkezési határidõt 15 nappal megelõzõen tehet közzé.

(6) Az Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továb-
biakban: minisztérium) és az OFIK a Tájékoztató teljes
tartalmát hivatalos honlapján mindenki számára hozzáfér-
hetõ formában közzéteszi.

(7) A minisztérium és az OFIK – amennyiben ilyen
megjelenik – a Tájékoztató kiegészítését tartalmazó közle-
ményt teljes terjedelemben, hivatalos honlapján mindenki
számára hozzáférhetõ formában közzéteszi.

4. §

A Tájékoztató tartalmazza az új belépõknek Kormány
által – képzési területenként, a képzés munkarendje sze-

rint – meghatározott államilag támogatott hallgatói lét-
számkeretét az alapképzésben, az egységes, osztatlan kép-
zésben, valamint a felsõfokú szakképzésben.

5. §

(1) A Tájékoztatóban megjelenõ felvételi hirdetmény
tartalmazza azt a maximális hallgatói létszámot, amelyet a
felsõoktatási intézmény – a különbözõ finanszírozási for-
mákban együttesen, figyelembe véve a rendelkezésére álló
személyi és tárgyi feltételeket – képzési területenként és a
képzés munkarendje szerint meghirdethet.

(2) A Tájékoztató a felsõoktatási intézmény által meg-
hirdetett minden egyes felsõfokú szakképzésre, alapkép-
zési szakra és egységes, osztatlan képzésre vonatkozóan
tartalmazza

a) az adott szak munkarendjére, a képzés szervezésére,
finanszírozási formájára (államilag támogatott vagy költ-
ségtérítéses) vonatkozó információkat,

b) a képzés indításának tervezett idõpontját (õszi, tava-
szi félév), valamint a képzés idõtartamát tanulmányi fél-
években kifejezve,

c) az intézmény székhelyét, telephelyét, székhelyen kí-
vüli képzési helyét,

d) a képzés során megszerzendõ kreditek számát,
e) a képzésen belül a választható szakirányokat, külön

megjelölve az önálló szakképzettséghez vezetõ szakirá-
nyokat,

f) az államilag támogatott formában tanulmányokat
folytató hallgatók által fizetendõ díjakkal, költségekkel,
illetve a nekik nyújtható juttatásokkal kapcsolatos infor-
mációkat,

g) a költségtérítéses formában tanulmányokat folytató
hallgatók által fizetendõ díjakkal, költségekkel, illetve a
nekik nyújtható juttatásokkal kapcsolatos információkat,

h) a jelentkezési laphoz csatolandó mellékletek felso-
rolását,

i) a jelentkezõk rangsorolásának elveivel, a rangsorolás
módjával kapcsolatos információkat,

j) a képzés nyelvét, amennyiben az nem magyar,
k) a pontozási rendszerrel és a többletpontokkal kap-

csolatos információkat.

(3) A felvételi hirdetmény az intézmény döntése alapján
a meghirdetett képzéseket intézményenkénti vagy karon-
kénti bontásban tartalmazza.

(4) A felvételi követelmények sajátosságaira tekintettel
az egyes meghirdetett képzések felvételi követelményei-
nek tartalmi ismertetése a felvételi eljárás általános szabá-
lyaitól és a jelentkezésre vonatkozó információktól elvá-
lasztva – erre történõ külön utalás mellett – más kiadvány-
ban is megjelentethetõ.

(5) A Tájékoztató tartalmazza a felsõoktatási intézmény
azon postai címét, ahova a felvételi kérelmet be kell kül-
deni.
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6. §

(1) A Tájékoztató az adott intézmény által meghirdetett
felsõfokú szakképzésre vonatkozóan tartalmazza az adott
felsõoktatási intézmény által a felvétel feltételéül megha-
tározott

a) érettségi vizsgatárgyakat és a vizsga szintjét, a szak-
képesítést,

b) egészségügyi, pályaalkalmassági követelményeket,
a szakmai alkalmassági vizsga követelményeit.

(2) A Tájékoztató az adott intézmény által meghirdetett
alapképzési szakokra és az egységes, osztatlan szakokra
vonatkozóan tartalmazza

a) az adott képzési területen képzést folytató felsõokta-
tási intézmények által az esedékesség évét legalább két év-
vel megelõzõen a felvétel feltételéül közösen meghatáro-
zott – a minisztérium és az OFIK honlapján és kiadványai-
ban nyilvánosságra hozott – érettségi vizsgatárgyakat és a
vizsgák szintjét,

b) az adott képzési területen képzést folytató felsõokta-
tási intézmények által a felvétel feltételéül a 20. §-ban fog-
laltak figyelembevételével meghatározott többletponto-
kat,

c) az adott intézmény által meghatározott egészség-
ügyi, pályaalkalmassági követelményeket, szakmai alkal-
massági vizsgakövetelményeket, gyakorlati vizsgaköve-
telményeket, figyelembe véve az 1. számú mellékletben
foglaltakat.

7. §

(1) A Tájékoztató oly módon tartalmazza a felvételi le-
hetõségekrõl szóló hirdetményt, hogy az az adott évre vo-
natkozóan teljes körû információt nyújtson a jelentkezõk-
nek az államilag támogatott és költségtérítéses képzések-
rõl, azok szintjérõl, valamint formáiról.

(2) A Tájékoztatóban az adott felvételi eljárásra vonat-
kozóan csak a regisztrációs központ által – a 3. § (3) be-
kezdés a), illetve b) pontjában meghatározott idõpon-
tig – nyilvántartásba vett szak, szakképzés hirdethetõ meg.

(3) A felsõoktatási intézmény a Tájékoztatóban megje-
lentetni tervezett közleményében az általa meghirdetett
szakok minõséghitelesítésére vonatkozóan teljes körû in-
formációt ad. Ennek keretében a felsõoktatási intézmény
köteles feltüntetni azt is, ha a szak indítását korlátozással
engedélyezték.

(4) A felsõoktatási intézmény a Tájékoztatóban nyilvá-
nosságra hozza azokat a feltételeket, amelyek fennállása
esetén a meghirdetett szakot nem indítja.

(5) A Tájékoztató nem tartalmazza a kizárólag külföldi
állampolgárok számára hirdetett, idegen nyelven folyó
képzésekre vonatkozó információkat. Ezek közzétételérõl
a felsõoktatási intézmény a szabályzatában meghatározot-
tak szerint gondoskodik.

A felvételi eljárások

8. §

(1) Minden évben két felvételi eljárás hirdethetõ:
a) a februárban induló képzésekre történõ jelentkezés

határideje – minden képzési szintre vonatkozóan – a kép-
zés indítását megelõzõ év november 15. napja,

b) a szeptemberben induló képzésekre történõ jelentke-
zés esetén a jelentkezés határideje a képzés indítása szerin-
ti év február 15. napja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott felvételi eljárá-
sokat követõen, az oktatási és kulturális miniszter
(a továbbiakban: miniszter) a felvételi eljárás eredménye
alapján – a felsõoktatási intézmények képzési sajátossága-
ira is tekintettel – pótfelvételi eljárást engedélyezhet.

(3) A pótfelvételi eljárás során
a) a meghirdetett szakokat, jelentkezési határidõt és

feltételeket a minisztérium és az OFIK honlapján kell a fel-
vételi döntés kihirdetését követõ egy héten belül nyilvá-
nosságra hozni,

b) a jelentkezési határidõ a meghirdetést követõ
15. nap,

c) az a személy nyújthat be jelentkezést, aki az adott
felvételi eljárásban nem nyert felvételt,

d) a jelentkezõ kizárólag egy felsõoktatási intézmény
egy képzésére adhat be jelentkezési kérelmet,

e) a jelentkezést az OFIK által kibocsátott jelentkezési
lapon, közvetlenül a felsõoktatási intézménybe kell be-
nyújtani,

f) nem vehetõ fel az a jelentkezõ, akinek az összpont-
száma nem éri el az (1) bekezdésben meghatározott felvé-
teli eljárás során ugyanazon a szakon, munkarendben hir-
detett képzésre megállapított ponthatárt,

g) a felsõoktatási intézmény a felvételrõl vagy az eluta-
sításról a jelentkezési határidõt követõ 20. napig döntést
hoz, melyrõl értesíti a jelentkezõt,

h) a jelentkezésekrõl és a döntésekrõl a felsõoktatási
intézmény a g) pontban meghatározott határidõ leteltét kö-
vetõ harmadik munkanapig tájékoztatja az OFIK-ot.

(4) A felsõoktatási intézmény szabályzatában a kizáró-
lag külföldi állampolgárok számára hirdetett, idegen nyel-
ven folyó képzések esetében az (1) bekezdésben foglaltak-
tól eltérõ határidõt is megállapíthat.

A felvételi kérelem

9. §

(1) A felvételi eljárás a jelentkezõ kérelmére indul.

(2) A kérelmet
a) az erre a célra rendszeresített, az OFIK által elõállít-

tatott és kereskedelmi forgalomba hozott, kitöltött, postai
úton beküldött nyomtatványon, vagy
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b) az OFIK által mûködtetett informatikai rendszer se-
gítségével kitöltött elektronikus nyomtatványt

ba) kinyomtatva, aláírva, postai úton beküldve, vagy
bb) a Ket. X. fejezetében meghatározott azonosítási el-

járás (ügyfélkapu) segítségével hitelesítve elektronikus
úton beküldve
lehet benyújtani. A szükséges mellékleteteket – a (3) be-
kezdésben foglaltak kivételével – a jelentkezõ választása
szerint postai vagy elektronikus úton nyújtja be.

(3) A kérelem benyújtásakor a készpénzátutalási megbí-
zás eredeti feladóvevényének vagy a banki átutalás eredeti
igazolásának mellékelésével igazolni kell az alapdíj és a
kiegészítõ díj befizetését.

(4) A felsõoktatási intézménybe szóló felvételi kérelmet
az elsõ helyen rangsorolt felsõoktatási intézménybe kell
benyújtani. A kérelmet feldolgozás céljából a felsõoktatási
intézmény haladéktalanul továbbítja az OFIK részére.

(5) A kizárólag külföldi állampolgárok számára hirde-
tett, idegen nyelven folyó képzések esetében a felvételi ké-
relmet a felsõoktatási intézménynek kell megküldeni,
amelyik gondoskodik a felvételi eljárás lebonyolításáról,
továbbá a jelentkezõk adatairól és a felvételi eredmények-
rõl a képzés indításáig tájékoztatja az OFIK-ot.

10. §

(1) A jelentkezõ egy felvételi eljárásban – függetlenül a
korábban megszerzett végzettségeitõl és szakképzett-
ségeitõl – több különbözõ képzési szintre, illetve ugyan-
azon képzési szinten belül több felsõoktatási intézménybe,
karra, szakra, képzési helyre, és ezeken belül különbözõ
munkarendre, finanszírozási formára jelentkezhet.

(2) Amennyiben a jelentkezõ az (1) bekezdésben meg-
határozott lehetõséggel élni kíván, a felvételi kérelem be-
nyújtásakor fel kell tüntetnie, hogy

a) mely felsõoktatási intézményekbe, karokra, illetõleg
szakokra – ha van, mely önálló szakképzettség megszerzé-
sét lehetõvé tevõ szakirányra, mely képzési helyre, illetve
képzési nyelvre –, mely képzési formára, teljes (nappali),
részidõs képzésre (esti, levelezõ tagozatra) vagy távokta-
tásra, továbbá milyen finanszírozási formára jelentkezik,
és

b) milyen sorrendben kéri felvételi jelentkezéseinek el-
bírálását.

(3) A jelentkezõ az általa meghatározott jelentkezési sor-
rendet a felvételi eljárás során a felvételi döntés idõpontját
megelõzõ 14. napig terjedõ határidõn belül – írásban vagy
elektronikus úton – egy alkalommal módosíthatja.

11. §

Az adatfeldolgozás során – a kérelem hiányos benyúj-
tása esetén – az OFIK legkésõbb a jelentkezés beérkezé-
sét követõ 30. napig a jelentkezõt hiánypótlásra szólítja
fel.

A jelentkezõk központi nyilvántartása

12. §

(1) A jelentkezési lapokon feltüntetett és az azok mel-
lékleteként beküldött adatok alapján az OFIK létrehozza a
jelentkezõk központi nyilvántartását.

(2) Az OFIK a felsõoktatási intézmény számára továb-
bítja

a) legkésõbb a jelentkezési határidõt követõ 40. napig
az adott felsõoktatási intézménybe jelentkezett pályázók
személyi (név, születési név, anyja születési neve, születé-
si idõ és hely) és elérhetõségi adatait (postázási cím),

b) legkésõbb a jelentkezési határidõt követõ 90. napig
az adott intézménybe a jelentkezõ által benyújtott, felvéte-
li kérelme elbírálásához szükséges, a központi nyilvántar-
tásban rögzített adatait.

(3) A felvételi kérelem elbírálásához szükséges azon
adatokat, igazolásokat, okiratokat, amelyek a jelentkezési
lap benyújtásakor még nem álltak a jelentkezõ rendelkezé-
sére, az adatfeldolgozáshoz kapcsolódóan az OFIK-hoz
kell benyújtani, a felvételi döntés idõpontját megelõzõ
14. napig terjedõ határidõn belül.

(4) A mellékletek a felvételi eljárásban egyszerû máso-
latban benyújthatók, azonban a hallgatói jogviszony léte-
sítésének feltétele a felsõoktatási intézménybe történõ be-
iratkozáskor az eredeti igazolások, okiratok bemutatása.

(5) A felvételi eljárás során a felsõoktatási intézmény,
illetve az OFIK a felvételi kérelem elbírálásához szüksé-
ges további adatokat, igazolásokat kérhet a jelentkezõtõl.

13. §

(1) Az OFIK – a jelentkezõk központi nyilvántartásának
létrehozása után – a jelentkezõt legkésõbb a jelentkezési
határidõt követõ 60. napig írásban tájékoztatja a felvételi
nyilvántartásban rögzített adatairól.

(2) A jelentkezõ kérelmére a róla nyilvántartott adatok-
ba való betekintést, szükség esetén az adatok 8 munkana-
pon belül történõ javítását az OFIK az eljárás minden sza-
kaszában köteles biztosítani.

(3) Ha a felsõoktatási intézmény a beiratkozáskor – a je-
lentkezéshez benyújtott egyszerû másolatok eredeti példá-
nyának vizsgálatakor – megállapítja, hogy a felvételi ered-
ményének megállapítását befolyásoló valótlan adatszol-
gáltatás történt, a felsõoktatási intézmény vezetõje a felvé-
telrõl szóló döntést megsemmisíti.
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Pontszámítás a felsõfokú szakképzésre,
az alapképzésre és az egységes, osztatlan képzésre

történõ jelentkezés esetén

14. §

(1) A jelentkezõ középiskolai teljesítményét és érettségi
vizsgaeredményeit pontszámmal kell értékelni.

(2) A középiskolai tanulmányi eredmények alapján
pontszámot csak osztályzatból lehet képezni, a követke-
zõk szerint:

a) öt tantárgy: a magyar nyelv és irodalom, a történe-
lem, a matematika, egy választott tárgy, valamint egy vá-
lasztott idegen nyelv (vagy nemzetiségi nyelv és irodalom)
utolsó tanult két év végi érdemjegyeinek – az (5)–(6) be-
kezdésre figyelemmel megállapított – összege, valamint

b) az érettségi érdemjegyek átlagának kétszerese, egész
számra kerekítve.

(3) Az (1)–(2) bekezdés alapján számított pontok az
úgynevezett tanulmányi pontok, amelyeknek az összérté-
ke legfeljebb 60 pont lehet.

(4) A felsõoktatási intézmény szabályzatában úgy is
rendelkezhet, hogy a jelentkezés évében érettségizõk ese-
tében a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott tantár-
gyakból a 12. (illetve 13.) évfolyamon az év végi helyett a
félévkor kapott osztályzatokat kell figyelembe venni.

(5) Magyar nyelv és irodalomból (vagy nemzetiségi
nyelv és irodalomból) évente a két osztályzat átlagát kell
számolni, majd azok összegét egész számra kell felkerekí-
teni.

(6) Amennyiben a jelentkezõnek a (2) bekezdés a) pont-
jában felsorolt tantárgyak valamelyikébõl nincs osztályza-
ta, a nem tanult tárgy helyett – választása szerint – egy má-
sik, legalább két évig tanult tantárgyból elért osztályzatait
kell figyelembe venni.

(7) Az érettségi érdemjegyek átlagának kiszámításakor
az érettségi bizonyítványt, illetve azokat a tanúsítványokat
kell figyelembe venni, amelyeket a jelentkezõ e rendelet-
ben meghatározott módon a jelentkezési lapjához mellé-
kel.

(8) Amennyiben a jelentkezõ külföldön vagy külföldi
rendszerû középiskolában folytatott tanulmányokat köve-
tõen jelentkezik felsõoktatási intézménybe és ezért a
(2)–(7) bekezdésben meghatározott módon pontszáma
nem állapítható meg, a felsõoktatási intézmény dönt a ta-
nulmányok során szerzett osztályzatok tanulmányi pont-
ként való figyelembevételérõl.

15. §

(1) A felvételi eljárás során a felsõoktatási intézmények
által a képzési területenként meghatározott érettségi vizs-

gatárgyak alapján kiszámolt pontok (a továbbiakban:
érettségi pontok) összértéke legfeljebb 60 pont lehet.

(2) Az érettségi vizsgán vizsgatárgyanként elért száza-
lékos eredményeket 60, illetve 30 érettségi pontra kell át-
számítani annak függvényében, hogy a felsõoktatási intéz-
mény egy, illetve két tárgyat határoz meg kötelezõ vagy
választható vizsgatárgyként. Az érettségi pontokat a vizs-
gatárgyak százalékos eredményeibõl a közép- és az emelt
szintû érettségi vizsga esetén azonos módon a 2. számú
mellékletben foglaltak szerint kell ki számítani.

(3) Az érettségi vizsgatárgyak százalékos eredményé-
nek átszámításakor az érettségi bizonyítványt, illetve azo-
kat a tanúsítványokat kell figyelembe venni, amelyeket a
jelentkezõ e rendeletben meghatározott módon a jelentke-
zési lapjához mellékel.

(4) A kétszintû érettségi vizsga bevezetése elõtt tett tan-
tárgyi érettségi vizsga eredményeinek átszámításáról kü-
lön jogszabály rendelkezik.

(5) A felsõoktatási felvételi eljárás során a jelentkezési
feltételként meghatározott emelt szintû érettségi vizsga
teljesítését nem helyettesíti a nyelvvizsga-bizonyítvány
alapján kiadott érettségi bizonyítvány.

(6) Amennyiben a jelentkezõ külföldön vagy külföldi
rendszerû középiskolában folytatott tanulmányokat köve-
tõen jelentkezik felsõoktatási intézménybe és ezért az
(1)–(5) bekezdésben meghatározott módon pontszáma
nem állapítható meg, a felsõoktatási intézmény a tanulmá-
nyi teljesítmények alapján dönt az érettségi pontok megál-
lapításáról.

16. §

(1) Az alapképzés felvételi eljárása során az 1. számú
mellékletben meghatározottak szerint a felsõoktatási in-
tézmény szabályzatában meghatározott módon

a) szakmai alkalmassági vizsga (egészségügyi, pálya-
alkalmassági vizsgálat),

b) gyakorlati vizsga,
c) a nem magyar állampolgárok számára magyar nyelvi

alkalmassági vizsga
szervezhetõ.

(2) A szakmai alkalmassági vizsga, valamint a nem ma-
gyar állampolgárok számára szervezett magyar nyelvi al-
kalmassági vizsga értékelése „megfelelt” vagy „nem felelt
meg” minõsítés lehet.

(3) A mûvészeti, mûvészetközvetítõ és a sporttudomá-
nyi képzési területbe tartozó egyes szakokon gyakorlati
vizsga szervezhetõ. A gyakorlati vizsga követelményeit a
felsõoktatási intézmény határozza meg, amelyeket közzé
kell tenni a Tájékoztatóban. Az értékelés pontszámok
meghatározásával és rangsorolással történik.
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17. §

(1) A rangsorolás alapjául szolgáló eredményt 120 pon-
tos rendszerben – maximum 24 többletpont hozzáadásá-
val – pontszámban kell kifejezni.

(2) A felvételi összpontszámot – a (4)–(6) bekezdésben
és a 23. § (1)–(2) bekezdésében foglaltak kivételével – a
következõképpen kell meghatározni:

a) a tanulmányi pontok és az érettségi pontok összeg-
zésével és a többletpontok hozzáadásával, vagy

b) az érettségi vizsgatárgyak alapján számított érettségi
pontok megkettõzésével és a többletpontok hozzáadásával.

(3) A felvételi összpontszámot a (2) bekezdésben meg-
határozott lehetõségek közül minden esetben a jelentkezõ
számára kedvezõbb módon kell meghatározni.

(4) A felsõfokú szakképzésre történõ jelentkezés esetén
a felvételi eredményt a tanulmányi pontok megkettõzésé-
vel kell meghatározni.

(5) A felsõoktatási intézmény szabályzatában rendel-
kezhet úgy, hogy a mûvészeti, a mûvészetközvetítõ és a
sporttudományi képzési területre jelentkezõk esetében a
felvételi összpontszámot kizárólag a gyakorlati vizsga
alapján kell megállapítani. Ekkor a felvételi összpontszá-
mot a gyakorlati vizsga pontszámának – melynek maximá-
lis értéke 60 pont – megkettõzésével és a többletpontok
hozzáadásával kell meghatározni.

(6) A felsõfokú szakképzés befejezését követõen szak-
irány szerinti jelentkezés esetén azon alapképzési szakon,
amelyen a szakképzés ismeretanyaga beszámítható, a fel-
vételi összpontszámot – amennyiben az a jelentkezõ szá-
mára kedvezõbb – a képzés négy félévének tanulmányi át-
lagából számított átlageredmény 24-szereseként – egész
számra kerekítve – kell meghatározni.

(7) A szakmai alkalmassági vizsgán, valamint a nem
magyar állampolgár számára szervezett magyar nyelvi al-
kalmassági vizsgán ,,nem megfelelt” minõsítést kapott je-
lentkezõ összpontszáma az adott képzés esetében 0 pont.

18. §

(1) A jelentkezõ a felvételi eljárás során a képzési terü-
letnél jelentkezési feltételként kötelezõen elõírt, illetve vá-
lasztható módon meghatározott érettségi vizsgatárgyakból
az emelt szinten teljesített, legalább közepes érdemjegyû
érettségi vizsgáért – a (2)–(3) bekezdésben meghatározott
feltételek figyelembevételével – többletpontra jogosult.

(2) Az adott alapképzési szakon, egységes, osztatlan
képzésben többletpont legfeljebb két emelt szinten teljesí-
tett érettségi vizsgatárgyért adható.

(3) Többletpont az emelt szintû érettségiért csak abban
az esetben adható, ha a jelentkezõ e vizsgaeredmény alap-
ján kéri érettségi pontjai megállapítását.

(4) Ha a jelentkezõ – az (1)–(3) bekezdés alapján – jogo-
sult az emelt szintû érettségi vizsgáért járó többletpontra és
olyan alapképzési szakra, egységes, osztatlan képzésre je-
lentkezik, ahol két érettségi vizsgatárgy alapján számolják
ki az érettségi pontjait, emelt szintû érettségi vizsgatár-
gyanként 7-7 többletpontot kap. Amennyiben olyan alap-
képzési szakra, egységes, osztatlan képzésre jelentkezik,
ahol egy vizsgatárgyból számolják ki az érettségi pontjait,
14 többletpontra jogosult.

19. §

(1) A felsõoktatási intézmény legfeljebb két államilag
elismert vagy azzal egyenértékû nyelvvizsgáért nyelvvizs-
gánként

a) középfokú C típusú nyelvvizsga esetén 7 pontot,
b) a felsõfokú C típusú nyelvvizsga esetén 10 pontot

ad. Államilag elismert középfokú A vagy B típusú, illetve
felsõfokú A vagy B típusú vagy azzal egyenértékû nyelv-
vizsgával rendelkezõnek akkor ad 7, illetve 10 többletpon-
tot a felsõoktatási intézmény, ha a jelentkezõ sajátos neve-
lési igénye miatt – igazoltan – nem tudja a C típusú nyelv-
vizsgát letenni.

(2) Amennyiben a jelentkezõ egy adott idegen nyelvbõl
egyidejûleg lenne jogosult emelt szintû érettségi többlet-
pontra és nyelvvizsga alapján járó többletpontra, akkor a
többletpontokat csak egyszer, a számára kedvezõbb pont-
számot biztosító jogcímen kapja meg.

20. §

(1) Szakiránynak megfelelõ jelentkezés esetén azok a
jelentkezõk, akik a versenykiírásnak megfelelõen az Or-
szágos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakma-
csoportos Szakmai Elõkészítõ Érettségi Tárgyak Verse-
nyén emelt szintû érettségi eredménynek megfelelõ helye-
zést értek el, 24 többletpontra jogosultak. Ebben az eset-
ben a felvételi összpontszámot ennek figyelembevételével
kell meghatározni.

(2) A felsõoktatási intézmény a szabályzatában – figye-
lembe véve a 6. § (2) bekezdésének b) pontját – a felvételi
eljárás során, jogcímenként egyszer további többletpont
adásáról rendelkezhet az alábbi szabályok figyelembevéte-
lével:

a) az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ emelt
szintû vagy felsõfokú szakképesítésért, amennyiben az a
felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.)
Korm. rendelet 6. számú melléklete szerint szakiránynak
megfelelõ továbbtanulásnak minõsül, illetve a szakirányú
technikusi képesítõ bizonyítványért 7 pont,

b) az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bi-
zottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által
szervezett Sakkolimpián, 1984-tõl kezdõdõen a Paralim-
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pián vagy Siketlimpián szereplõ sportágban legfeljebb egy
eredményért: világ- és Európa-bajnokságon elért legalább
3. helyezésért 5 pont, országos bajnokságon elért legalább
3. helyezésért 3 pont,

c) az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Ver-
senyen elért legalább 3. helyezésért 5 pont,

d) a Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos
Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a nagydí-
jasoknak legfeljebb 5 pont, az elsõ díjasoknak 3 pont,

e) a minisztérium által meghirdetett és anyagilag támo-
gatott Országos Mûvészeti Tanulmányi Versenyeken elért
legalább 3. helyezésért 5 pont.

Elõnyben részesítés

21. §

(1) A hátrányos helyzetû jelentkezõ minden jelentkezési
helyén 4 többletpontra jogosult.

(2) További 4 pontra jogosult az a hátrányos helyzetû je-
lentkezõ, akinek törvényes felügyeletét ellátó szülõje,
illetve szülei – az iskolai felvételi körzet megállapításával
összefüggésben a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi
igazgatásról szóló törvény szerint vezetett nyilvántartás
alapján készült statisztikai adatszolgáltatás, a gyermeket,
tanulót megilletõ szolgáltatás megállapításához a szülõ
nyilatkozata szerint – legfeljebb az iskola nyolcadik évfo-
lyamán folytatott tanulmányait fejezte be, fejezték be sike-
resen, vagy az a jelentkezõ, akit tartós nevelésbe vették.

(3) A fogyatékossággal élõ jelentkezõ minden jelentke-
zési helyén 8 többletpontra jogosult.

(4) Az a jelentkezõ, aki a jelentkezési határidõ és a fel-
vételi döntés közötti idõszakban gyermeke gondozása cél-
jából fizetés nélküli szabadságon lévõ, terhességi-gyer-
mekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben, gyer-
meknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díj-
ban részesül, 8 többletpontra jogosult.

(5) Az (1)–(4) bekezdések szerinti jogosultságot (a ked-
vezményre jogosító feltételek meglétét) a 12. § (3) bekez-
désében meghatározott határidõig kell igazolni.

22. §

A 18–21. §-ok alapján adható többletpontok összege
legfeljebb 24 pont lehet. A jelentkezõ számára abban az
esetben is csak 24 pontot lehet figyelembe venni, ha a kü-
lönbözõ jogcímek alapján elért többletpontjainak az össze-
ge ezt meghaladná.

23. §

(1) A Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett
olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián,

1984-tõl kezdõdõen a Paralimpián vagy Siketlimpián
1–3. helyezést elért jelentkezõk felvételi összpontszáma
bármely általuk választott intézményben, tagozaton, sza-
kon 144 pont.

(2) Az államközi megállapodás alapján Magyarorszá-
gon tanulmányokat folytató személyek felvételi összpont-
száma 144 pont. Ezeknek a személyeknek a körérõl a mi-
niszter által meghatározott szervezet tájékoztatja a felsõ-
oktatási intézményeket.

(3) Fel kell venni költségtérítéses képzésre azt, aki meg-
felel a felvételi követelményeknek, és akit a felsõoktatási
intézménnyel kötött megállapodás alapján gazdálkodó
szervezet megjelöl – feltéve, hogy a felsõoktatási intéz-
mény az adott szakot indítja.

24. §

Felsõoktatási intézménybe – a felsõfokú szakképzés ki-
vételével – csak az a jelentkezõ vehetõ fel, akinek az emelt
szintû érettségiért járó többletpontokkal együtt, de a más
jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszá-
ma eléri a 78 pontot. Felsõfokú szakképzésre felvehetõ az
a jelentkezõ is, akinek a többletpontok nélkül számított
pontszáma eléri a 72 pontot.

A felvételi döntés

25. §

(1) A felvételi döntést
a) a februárban induló szemeszterre történõ jelentkezés

esetén legkésõbb a képzés indítása szerinti év január 15.
napjáig,

b) a szeptemberben induló szemeszterre történõ jelent-
kezések esetén legkésõbb a képzés indítása szerinti év
augusztus 1. napjáig
meg kell hozni.

(2) Egyazon felvételi eljárásban a jelentkezõ csak egy
helyre vehetõ fel.

(3) A felsõoktatási intézmény a felsõfokú szakképzésre,
az alapképzésre, és az egységes, osztatlan képzésre a je-
lentkezõ felvételérõl képzési áganként vagy szakonként
(önálló szakképzettséget adó szakirányonként, képzési he-
lyenként) egységes – a mesterképzésre jelentkezõk eseté-
ben intézményi – rangsor alapján dönt.

(4) A jelentkezõk rangsorba állításakor figyelembe kell
venni

a) a 10. §-ának (2) bekezdés b) pontja alapján a jelent-
kezõ által meghatározott jelentkezési sorrendet, beleértve
a mesterképzésre benyújtott jelentkezést is,

b) azt a maximális hallgatói létszámot, amelynek a kép-
zését a felsõoktatási intézmény – figyelembe véve a ren-
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delkezésére álló személyi és tárgyi feltételeket – az indíta-
ni tervezett évfolyamon vállalja,

c) a regisztrációs központ által megállapított intézmé-
nyi kapacitást, és

d) a Kormány által az adott évre meghatározott, orszá-
gosan felvehetõ államilag támogatott hallgatók létszámke-
retét.

(5) A jelentkezõkrõl egységes rangsorolás alapján pont-
határ alkalmazásával kell dönteni. A ponthatár alatti ered-
ménnyel senki nem vehetõ fel, aki a ponthatárt elérte vagy
meghaladta, kötelezõ felvenni.

26. §

(1) A felsõoktatási intézmény a felvételrõl vagy a felvé-
tel elutasításáról szóló döntését – jelentkezésenként külön
határozatban – írásban közli a jelentkezõvel.

(2) A határozatnak tartalmaznia kell
a) a felsõoktatási intézmény nevét, intézményi azono-

sítóját,
b) a jelentkezõ által választott szak pontos megnevezé-

sét,
c) a jelentkezõ nevét, lakóhelyét, oktatási azonosítóját,
d) a felvételrõl vagy a felvétel elutasításáról szóló dön-

tést,
e) az igénybe vehetõ jogorvoslat lehetõségére vonatko-

zó tájékoztatást,
f) a hallgatói jogviszony létesítésére szóló felhívást, il-

letve a beiratkozás elmulasztásának következményeire
történõ figyelmeztetést,

g) azokat a jogszabályhelyeket, amelyek alapján a fel-
sõoktatási intézmény a döntést hozta,

h) a döntéshozatal helyét és idejét, a döntés kiadmá-
nyozójának nevét, hivatali beosztását.

(3) A határozat tartalmazhatja
a) a hallgatói jogviszony létesítésére vonatkozó továb-

bi információkat,
b) a nem magyar állampolgárságú jelentkezõk számára

az elõkészítõ évfolyamra történõ felvétel felajánlását.

Elektronikus ügyintézés a felvételi eljárás során

27. §

(1) A jelentkezõk a felvételi eljárás során tett egyes cse-
lekményeket elektronikusan is végezhetik.

(2) Az elektronikus ügyintézést támogató információs
rendszer létrehozásáról és üzemeltetésérõl az OFIK gon-
doskodik oly módon, hogy a rendszerben elvégzett min-
den egyes mûveletre – különösen az adatok módosításá-
ra – vonatkozóan ellenõrizhetõ legyen a mûvelet elvégzé-
sének idõpontja és megállapítható legyen a mûveletet vég-
zõ személye.

(3) Az OFIK teljes körû tájékoztatást ad a jelentkezõk és
a felsõoktatási intézmények számára az elektronikus ügyin-
tézés feltételeirõl, módjáról, illetve teljes körû útmutatást ad
a rendszer szolgáltatásairól, funkcióiról, használatáról.

28. §

(1) A felsõoktatási intézmények a Tájékoztató összeállí-
tásához szükséges adatszolgáltatást és a felvételi eljárás
teljes folyamatát az OFIK által rendelkezésre bocsátott
elektronikus rendszeren keresztül intézik.

(2) Az adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges felada-
tokat a felsõoktatási intézmény vezetõje vagy általa erre
feljogosított személy végzi.

29. §

(1) Az OFIK a jelentkezõk központi nyilvántartását
elektronikus formában hozza létre és vezeti.

(2) A felsõoktatási intézmények a jelentkezõk adataiban
bekövetkezett, hozzájuk bejelentett változásokat kötele-
sek haladéktalanul regisztrálni.

(3) A 14–16. §-ban, valamint a 18. §-ban meghatározott
adatokat az OFIK – a személyes adatok kezelésére vonat-
kozó jogszabályok keretei között – a közoktatási intéz-
ménytõl, az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsga-
központtól vagy a Közoktatási Információs Irodától elekt-
ronikusan szerzi be. Az így beszerzett adatok valódisá-
gáért az azt szolgáltató szerv felel.

Fogyatékossággal élõkre vonatkozó
rendelkezések

30. §

(1) A felvételi eljárás lebonyolítása során az OFIK és a
felsõoktatási intézmények kötelesek biztosítani a fogyaté-
kossággal élõ jelentkezõ számára a felvételi eljárásban
való részvétel feltételeit.

(2) A fogyatékossággal élõ jelentkezõt a felvételi eljárás
során ugyanazok a kedvezmények illetik meg, mint ame-
lyek a közoktatásról szóló jogszabályok alapján megillet-
ték.

(3) Amennyiben a felsõoktatási intézmény a felvétel fel-
tételéül egészségügyi, pályaalkalmassági, szakmai alkal-
massági követelményt határoz meg, a fogyatékossággal
élõ jelentkezõt a felsõoktatási intézmény szabályzata sze-
rint illethetik meg kedvezmények, illetve felmentések.

(4) Az (1)–(3) bekezdések alapján nyújtott kedvezmény-
nek vagy mentesítésnek a fogyatékosság jellegéhez kell iga-
zodnia, és nem vezethet a felvételhez szükséges alapvetõ ta-
nulmányi követelmények alóli teljes felmentéshez.
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MESTERKÉPZÉS

31. §

(1) A miniszter a felvétel esedékességét megelõzõ év
szeptember 15-éig határozza meg azokat a pályázati felté-
teleket, amelyek alapján a felsõoktatási intézmények álla-
milag támogatott helyeket igényelhetnek mesterképzésre.

(2) A miniszter az (1) bekezdésben meghatározott pá-
lyázatot legkésõbb október 1-jéig meghirdeti és a pályázat
közzétételétõl számított egy hónapon belül határoz arról,
hogy az egyes felsõoktatási intézmények képzési terüle-
tenként hány államilag támogatott helyet hirdethetnek
meg mesterképzésre a Tájékoztatóban.

(3) A mesterképzést hirdetõ intézmények, illetve a mes-
terképzésre jelentkezõk tekintetében a 3–30. §-okat a jelen
fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

Tájékoztatás

32. §

(1) A Tájékoztatóban közzé kell tenni az államilag tá-
mogatott mesterképzésre felvehetõ hallgatói létszám – mi-
niszter által meghatározott – intézmények közötti elosztá-
sát.

(2) A Tájékoztató az adott intézmény által meghirdetett
mesterszakokra vonatkozóan tartalmazza

a) azon alapszakokon szerzett alapfokozatok, illetve
korábbi végzettségek és szakképzettségek megjelölését,
amelyeket az intézmény a mesterszakra történõ jelentke-
zés, illetve felvétel feltételéül meghatároz,

b) az államilag támogatott és a költségtérítéses formá-
ban felvehetõ keretszámot,

c) az alapképzésben, mesterképzésben, illetve a koráb-
bi egyetemi vagy fõiskolai képzésben nyújtott teljesít-
mény értékelésének módját, elveit,

d) a tanári mesterszakra történõ jelentkezés, illetve fel-
vétel speciális szabályait,

e) az intézmény szabályzatában meghatározott felvéte-
li feltételek, követelmények körét, ezek figyelembe-
vételének módját, feltételeit.

Felvételi eljárások, felvételi kérelem, nyilvántartás

33. §

(1) A felvételi eljárásokra a 8. §-ban foglaltakat azzal az
eltéréssel kell alkalmazni, hogy a 8. § (1) bekezdés
b) pontjában meghatározott jelentkezések esetén mester-
képzésre március 15. napjáig is lehet jelentkezni.

(2) A felvételi kérelemre a 9–13. §-ban foglaltakat azzal
az eltéréssel kell alkalmazni, hogy amennyiben a jelent-

kezõ a február 15-i határidõben jelentkezett és az elõzõ be-
kezdésben foglalt lehetõséggel is élni kíván, a képzésekre
a két különbözõ határidõig benyújtott jelentkezéseket egy-
séges rangsorba kell állítania.

A jelentkezõk rangsorolása

34. §

A felsõoktatási intézmény a mesterképzésre jelentkezõk
rangsorolásakor a felsõoktatási törvény 43. § (4) bekezdé-
se szerint jár el.

Pontszámítás a mesterképzésben

35. §

(1) A 14–15. §, 17–22. §, 24. §-ban foglaltak a mester-
képzésre történõ jelentkezésre nem alkalmazhatók.

(2) A jelentkezõ teljesítményét 100 pontos rendszerben
kell értékelni.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott 100 ponton belül a
többletteljesítményekért adható többletpontok jogcímeit,
mértékét, megállapításának rendjét az intézmény a sza-
bályzatában határozza meg.

(4) A felvételi követelményeket és a rangsorolás módját
a felsõoktatási intézmény a szabályzatában határozza meg.

(5) A mûvészeti, mûvészetközvetítõ és sporttudományi
képzési területre jelentkezõk esetében a jelentkezõk telje-
sítményét kizárólag a gyakorlati vizsga alapján is meg le-
het állapítani.

(6) A 21. §-t a mesterképzésre jelentkezõk esetében az-
zal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy azok a pályázók,
akiket elõnyben kell részesíteni, a felsõoktatási intézmény
által meghatározott mértékû, de legfeljebb 10 többletpont-
ra jogosultak.

A felvételi döntés

36. §

(1) A 25. §-t az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:
a) a felsõoktatási intézmény a mesterképzésre jelentke-

zõ felvételérõl szakonként egységes rangsorolás alapján
dönt,

b) mesterképzés esetén a felsõoktatási intézmény köte-
les figyelembe venni a miniszter által meghatározott, az
adott intézménybe felvehetõ államilag támogatott hallga-
tók létszámkeretét.

(2) Amennyiben a jelentkezõ adott be jelentkezési lapot
a 25. § (3) bekezdésében meghatározott képzésekre is, a fel-
vételi döntés során azok sorrendjét is figyelembe kell venni.
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SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

37. §

(1) A miniszter a képzés indítását megelõzõ év szeptem-
ber 15-éig határozza meg azokat a pályázati feltételeket,
melyek alapján a felsõoktatási intézmények államilag tá-
mogatott helyeket igényelhetnek szakirányú továbbkép-
zésre.

(2) A miniszter az (1) bekezdésben meghatározott pá-
lyázatot legkésõbb október 1-jéig meghirdeti és a pályázat
közzétételét követõ egy hónapon belül határoz arról, hogy
az egyes felsõoktatási intézmények képzési területenként
hány államilag támogatott helyet hirdethetnek meg szak-
irányú továbbképzésre a Tájékoztatóban.

(3) A szakirányú továbbképzést hirdetõ intézmények,
illetve a szakirányú továbbképzésre jelentkezõk tekinteté-
ben a 3–30. §-okat a jelen fejezetben foglalt eltérésekkel
kell alkalmazni.

Tájékoztatás

38. §

(1) A 3–7. §-ban foglaltak szerinti adatszolgáltatás ha-
tárideje szakirányú továbbképzések tekintetében a képzés
indításának idõpontját megelõzõ év szeptember 15. napja.

(2) A szakirányú továbbképzésekre vonatkozó Tájékoz-
tatót az OFIK a képzés indítását megelõzõ év december
15. napjáig jelenteti meg.

Felvételi eljárások, felvételi kérelem,
nyilvántartás

39. §

(1) A szakirányú továbbképzésre történõ jelentkezés ha-
táridejét, módját a felsõoktatási intézmény határozza meg.

(2) A felsõoktatási intézmény az elindított képzésekrõl
és a felvettekrõl az OFIK-nak az általa meghatározott for-
mában statisztikai adatot szolgáltat.

A jelentkezõk rangsorolása, a felvételi döntés

40. §

(1) A szakirányú továbbképzésre jelentkezõk eredmé-
nyeinek összesítését, a jelentkezõk rangsorolását a felsõ-
oktatási intézmény végzi el.

(2) A felvételi követelményeket és a rangsorolás módját
a felsõoktatási intézmény a szabályzatában határozza meg.

DOKTORI KÉPZÉS

41. §

(1) A miniszter a felvétel esedékességét megelõzõ év
szeptember 15-éig határozza meg – az Országos Doktori
Tanács véleményét kikérve – azokat a pályázati feltétele-
ket, melyek alapján a felsõoktatási intézmények államilag
támogatott helyeket igényelhetnek doktori képzésre.

(2) A miniszter az (1) bekezdésben meghatározott pá-
lyázatot legkésõbb október 1-jéig meghirdeti és a pályázat
közzétételétõl számított egy hónapon belül határoz arról,
hogy az egyes felsõoktatási intézmények tudományterüle-
tenként, illetve mûvészeti áganként hány államilag támo-
gatott helyet hirdethetnek meg doktori képzésre a Tájékoz-
tatóban.

(3) A doktori képzést hirdetõ intézmények, illetve a
doktori képzésre jelentkezõk tekintetében a 3–30. §-okat a
jelen fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

Tájékoztatás

42. §

(1) A 3–7. §-ban foglaltak szerinti adatszolgáltatás ha-
tárideje doktori képzések tekintetében a képzés indításá-
nak idõpontját megelõzõ év szeptember 15. napja.

(2) A doktori képzésekre vonatkozó Tájékoztatót az
OFIK december 15. napjáig jelenteti meg.

(3) A Tájékoztatóban közzé kell tenni az államilag tá-
mogatott doktori képzésre felvehetõ hallgatói lét-
szám – miniszter által meghatározott – intézmények közöt-
ti elosztását.

(4) A Tájékoztató az adott intézmény által meghirdetett
doktori programokra vonatkozóan tartalmazza

a) azon mester szakon szerzett szakképzettségek, illet-
ve a felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvényben
meghatározott egyetemi szintû szakképzettségek megjelö-
lését, amelyeket az adott intézmény a doktori programra
történõ jelentkezés, illetve felvétel feltételéül meghatároz,

b) az államilag támogatott és a költségtérítéses formá-
ban felvehetõ keretszámot,

c) a felsõoktatási intézmény szabályzatában meghatá-
rozott felvételi feltételek, követelmények körét, ezek
figyelembevételének módját, feltételeit.
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Felvételi eljárások, felvételi kérelem,
nyilvántartás

43. §

(1) A doktori képzésre történõ jelentkezés határidejét,
módját a felsõoktatási intézmény szabályzata határozza
meg.

(2) A felsõoktatási intézmény az elindított képzésekrõl
és a felvettekrõl az OFIK-nak az általa meghatározott for-
mában statisztikai adatot szolgáltat.

A jelentkezõk rangsorolása,
a felvételi döntés

44. §

(1) A doktori képzésre jelentkezõk eredményeinek
összesítését, a jelentkezõk rangsorolását a felsõoktatási in-
tézmény köteles elvégezni.

(2) A felvételi követelményeket és a rangsorolás módját
a felsõoktatási intézmény a szabályzatában határozza meg.

ELJÁRÁSI DÍJAK

45. §

(1) A felvételi eljárás során a jelentkezõnek alapdíjat,
kiegészítõ díjat, – valamint amennyiben az intézmény sza-
bályzata így rendelkezik – intézményi eljárási díjat, külön
eljárási díjat kell fizetnie.

(2) Felsõfokú szakképzésre, alapképzésre, osztatlan,
egységes képzésre és mesterképzésre történõ jelentkezés
esetén a jelentkezõknek felvételi eljárási alapdíjat kell fi-
zetniük, amelynek összege 9000 forint. A felvételi eljárás
alapdíja egyidejûleg három képzésre irányuló felvételi ké-
relem benyújtására jogosít.

(3) Az alapdíjból képzésenként 1000-1000 forint illeti
meg azokat a felsõoktatási intézményeket, ahová a jelent-
kezõ kérelme szerint jelentkezik.

(4) A (2) bekezdésben meghatározott három képzésre
irányuló jelentkezést követõ minden újabb jelentkezésért
további 2000-2000 forint kiegészítõ díjat kell fizetni,
amelybõl képzésenként 1000-1000 forint az érintett felsõ-
oktatási intézményt illeti.

(5) Szakirányú továbbképzésre és doktori képzésre tör-
ténõ jelentkezés esetén a felsõoktatási intézmény intézmé-
nyi eljárási díjat határozhat meg azzal, hogy ennek mérté-
ke jelentkezésenként legfeljebb 9000 forint lehet.

(6) Gyakorlati, egészségügyi alkalmassági, pályaalkal-
massági és nyelvi alkalmassági vizsga esetén a felsõokta-
tási intézmény a vizsga megszervezésével és lebonyolítá-
sával kapcsolatos költségei fedezésére külön eljárási díjat
határozhat meg azzal, hogy annak mértéke jelentkezésen-
ként legfeljebb 4000 forint lehet.

(7) A felvételi eljárás alapdíját és a kiegészítõ díjat az
OFIK-hoz, az intézményi díjat és a külön eljárási díjat az
azt megállapító felsõoktatási intézményhez kell befizetni.

(8) Az alapdíj és a kiegészítõ díj felsõoktatási intéz-
ményt illetõ részét az OFIK a jelentkezési határidõt követõ
60 napon belül utalja át az intézménynek.

(9) Az (1)–(8) bekezdésben meghatározott díjak befize-
tésének módját, a nyugtaadás szabályait, a visszaigénylés
szabályait a Tájékoztatóban közzé kell tenni.

(10) A felvételi eljárás alap- és kiegészítõ díja biztosítja
a felvételi eljárásokkal összefüggõ állami és intézményi
feladatok ellátásának, valamint a felvételi eljárásokat tá-
mogató szolgáltatások megszervezésének anyagi fedeze-
tét.

(11) A 8. § (3) bekezdésében szabályozott pótfelvételi
során 5000 Ft eljárási alapdíjat kell fizetni, amelybõl
3000 Ft a felsõoktatási intézményt, 2000 Ft az OFIK-ot ille-
ti meg.

(12) A kizárólag külföldi állampolgárok számára hirde-
tett, idegen nyelven folyó képzésre történõ jelentkezés
esetén a felsõoktatási intézmény intézményi eljárási díjat
határozhat meg azzal, hogy ennek mértéke jelentkezésen-
ként legfeljebb 9000 forint lehet. A díjat a felsõoktatási in-
tézmény részére kell befizetni és teljes egészében a felsõ-
oktatási intézményt illeti meg.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

46. §

(1) Ez a rendelet – a (3)–(4) bekezdésben foglaltak kivé-
telével – 2006. december 1-jén lép hatályba. Rendelkezé-
seit elsõ alkalommal a 2007 szeptemberében induló képzé-
sekre kell alkalmazni.

(2) A 2007 februárjában induló keresztféléves képzések
felvételi eljárásaira a felsõoktatási intézmények felvételi
eljárásainak általános szabályairól szóló 269/2000.
(XII. 26.) Korm. rendelet szabályait kell alkalmazni.

(3) 2008. január 1-jén a 14–24. § helyébe a következõ
rendelkezések lépnek:

„14. § (1) Alapképzésre és egységes, osztatlan képzésre
történõ jelentkezés esetén a jelentkezõ teljesítményét fel-
vételi pontszámmal kell értékelni, amelyet az alábbiak sze-
rint kell számítani:

a) a középiskolai teljesítmény alapján kapott pontok
(a továbbiakban: tanulmányi pontok) és az érettségi ered-
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mények alapján kapott pontok (a továbbiakban: érettségi
pontok) összeadásával, vagy

b) az érettségi pontok kétszerezésével,
mindkét esetben az esetleg szerzett érettségi többletpontok
és egyéb többletpontok hozzászámításával.

(2) Az (1) bekezdés szerinti két számítási mód közül azt
kell alkalmazni, amelyik a jelentkezõ számára elõnyösebb.

(3) A felvételi eljárásban a jelentkezõ összesen
a) a középiskolai osztályzatai és az érettségi vizsgákon

elért százalékos eredményei átlaga alapján legfeljebb
200 tanulmányi pontot,

b) a jelentkezés feltételéül meghatározott érettségi
vizsgaeredményei alapján legfeljebb 200 érettségi pontot,

c) az emelt szinten teljesített érettségiért legfeljebb
80 érettségi többletpontot,

d) egyéb többletteljesítményért a 19–20. §-okban meg-
határozott többletpontokat,

e) a 22. § (1)–(4) pontjaiban meghatározottak alapján
legfeljebb 50 többletpontot
szerezhet.

(4) A (3) bekezdés c)–e) pontjai alapján adható többlet-
pontok összege legfeljebb 80 pont lehet. A jelentkezõ
abban az esetben is csak 80 pontra jogosult, ha a különbö-
zõ jogcímek alapján elért többletpontjainak összege ezt
meghaladná.

15. § (1) A tanulmányi pontokat a jelentkezõ középisko-
lai érdemjegyeibõl és az érettségi vizsgatárgyak százalé-
kos eredményeibõl a következõ módon kell kiszámolni:

a) öt tantárgy: a magyar nyelv és irodalom, a történe-
lem, a matematika, egy legalább két évig tanult választott
idegen nyelv (vagy nemzetiségi nyelv és irodalom), vala-
mint egy legalább két évig tanult választott tárgy utolsó két
(tanult) év végi érdemjegyeinek – a (2) és (3) bekezdésekre
figyelemmel megállapított – összegét kettõvel meg kell
szorozni,

b) az érettségi vizsgabizonyítványban szereplõ vizsga-
eredmények közül a négy kötelezõ és egy szabadon vá-
lasztott érettségi vizsgatárgy százalékos eredménye átla-
gát egész számra kell kerekíteni.

(2) Magyar nyelv és irodalomból, illetve nemzetiségi
nyelv és irodalomból évente a két osztályzat számtani átla-
gát kerekítés nélkül kell figyelembe venni.

(3) Amennyiben a jelentkezõnek az (1) bekezdés
a) pontjában felsorolt tantárgyak valamelyikébõl nincs
osztályzata, a nem tanult tárgy helyett – a jelentkezõ vá-
lasztása szerint – egy másik, legalább két évig tanult tan-
tárgyból elért osztályzatait kell figyelembe venni.

(4) Amennyiben a jelentkezõ külföldön vagy külföldi
rendszerû középiskolában folytatott tanulmányokat köve-
tõen jelentkezik felsõoktatási intézménybe és ezért az
(1)–(3) bekezdésben meghatározott módon pontszáma
nem állapítható meg, a felsõoktatási intézmény dönt a ta-
nulmányok során szerzett osztályzatok tanulmányi pont-
ként történõ figyelembevételérõl.

16. § (1) A érettségi pontokat az azonos képzési terüle-
ten képzést folytató felsõoktatási intézmények által a kép-
zési területre vonatkozóan meghatározott két érettségi
vizsgatárgy, vagy az így meghatározott érettségi vizsgatár-
gyak listájából a jelentkezõ számára legkedvezõbb két
érettségi vizsgatárgy eredményei alapján kell kiszámolni.

(2) Az érettségi pontok száma – a közép- és az emelt
szintû érettségi vizsga esetén egyaránt – egyenlõ az érett-
ségi vizsgán az adott vizsgatárgyból elért százalékos ered-
ménnyel.

(3) Az érettségi vizsgatárgyak százalékos eredményét
az érettségi bizonyítvány, illetve a tanúsítványok alapján
kell figyelembe venni.

(4) Amennyiben ugyanabból a tárgyból a jelentkezõ
több, különbözõ eredménnyel is rendelkezik, a számára
elõnyösebb eredményt kell figyelembe venni.

(5) A kétszintû érettségi vizsga bevezetése elõtt tett tan-
tárgyi érettségi vizsga eredményeinek átszámítását külön
jogszabályban meghatározottak szerint kell elvégezni.

(6) Azon érettségi vizsgaeredmény alapján, amelynél
ezt jogszabály kizárja, érettségi pont nem számítható.

(7) A nyelvvizsga-bizonyítvány alapján megállapított
érettségi eredmény nem vehetõ figyelembe abban az eset-
ben, ha az emelt szintû érettségi az adott nyelvbõl felvételi
feltétel.

(8) Amennyiben a jelentkezõ külföldön vagy külföldi
rendszerû középiskolában folytatott tanulmányokat köve-
tõen jelentkezik felsõoktatási intézménybe és ezért az
(1)–(7) bekezdésben meghatározott módon pontszáma
nem állapítható meg, a felsõoktatási intézmény dönt az
érettségi pont megállapításáról.

17. § (1) Az alapképzés felvételi eljárása során az 1. szá-
mú mellékletben meghatározottak szerint a felsõoktatási
intézmény szabályzatában meghatározott módon

a) szakmai alkalmassági vizsga,
b) gyakorlati vizsga,
c) a nem magyar állampolgárok számára magyar nyelvi

alkalmassági vizsga szervezhetõ.
(2) A szakmai alkalmassági vizsga, valamint a nem ma-

gyar állampolgárok számára szervezett magyar nyelvi al-
kalmassági vizsga értékelése ,, megfelelt” vagy ,,nem fe-
lelt meg” minõsítés lehet.

(3) A mûvészeti és mûvészetközvetítõ képzési területre
történõ jelentkezés esetében a 14–16. §-ban meghatározot-
takat e paragrafusban foglalt eltéréssel kell alkalmazni.

(4) A felsõoktatási intézmény szabályzatában rendelkez-
het úgy, hogy a mûvészeti és a mûvészetközvetítõ képzési
területre jelentkezõk esetében a felvételi összpontszámot ki-
zárólag a gyakorlati vizsga alapján kell megállapítani. Ek-
kor a felvételi összpontszámot a gyakorlati vizsga pontszá-
mának – melynek maximális értéke 200 pont – megkettõzé-
sével és a többletpontok hozzáadásával kell meghatározni.

18. § (1) Amennyiben a jelentkezõ érettségi pontjait az
emelt szinten teljesített vizsga alapján számítják, a jelent-
kezõ az emelt szinten teljesített legalább 30 százalékos
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eredményû érettségi vizsgáért érettségi többletpontra jo-
gosult.

(2) Ha a jelentkezõ az elõzõ bekezdés alapján jogosult
az érettségi többletpontra, emelt szintû érettségi vizsgatár-
gyanként 40 érettségi többletpontra jogosult.

19. § (1) A jelentkezõ az államilag elismert vagy azzal
egyenértékû nyelvvizsgáért nyelvenként

a) középfokú C típusú nyelvvizsga esetén 35 többlet-
pontra, vagy

b) felsõfokú C típusú nyelvvizsga esetén 50 többlet-
pontra
jogosult.

(2) Ha a jelentkezõ a többletpontokra több nyelvvizsga
alapján is jogosult lenne, javára akkor is összesen legfel-
jebb 50 többletpontot kell figyelembe venni, ha a különbö-
zõ nyelvvizsgák alapján elérhetõ többletpontjainak össze-
ge ezt meghaladná.

(3) Államilag elismert középfokú A vagy B típusú, illet-
ve felsõfokú A vagy B típusú vagy azzal egyenértékû
nyelvvizsgával rendelkezõ akkor jogosult 35, illetve
50 többletpontra, ha a sajátos nevelési igénye miatt – iga-
zoltan – nem tudja a C típusú nyelvvizsgát letenni.

(4) Amennyiben a jelentkezõ egy adott idegen nyelvbõl
egyidejûleg lenne jogosult emelt szintû érettségi többlet-
pontra és nyelvvizsga alapján járó többletpontra, akkor a
többletpontokat csak egyszer, a számára kedvezõbb pont-
számot biztosító jogcímen kapja meg.

20. § A jelentkezõ a felsõoktatási intézmény szabályzatá-
ban meghatározottak szerint a felvételi eljárás során, figye-
lembe véve e rendelet 6. § (2) bekezdésének b) pontját

a) az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bi-
zottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által
szervezett Sakkolimpián, 1984-tõl kezdõdõen a Paralim-
pián vagy Siketlimpián szereplõ sportágban legfeljebb egy
eredményért: világ- és Európa-bajnokságon elért legalább
3. helyezésért 20, országos bajnokságon elért legalább
3. helyezésért 10 többletpontra,

b) legfeljebb egy, a minisztérium által meghirdetett és
anyagilag támogatott Országos Mûvészeti Tanulmányi
Versenyeken elért 1–3. helyezésért 20 többletpontra,

c) tárgyanként legfeljebb egy, a ca)–cb) pontok szerinti
tanulmányi versenyeken elért eredmény alapján, ha a je-
lentkezõ a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikébõl
érte el, amelyeket a felsõoktatási intézmények a 16. §
(1) bekezdése alapján érettségi pontot adó tárgyként a
szakra vonatkozóan meghatároztak,

ca) az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen
és a Szakmacsoportos Szakmai Elõkészítõ Érettségi Tár-
gyak Versenyén elért 1–10. helyezésért 80, 11–20. helye-
zésért 50, 21–30. helyezésért 25 többletpontra,

cb) a Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos
Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a nagydí-
jasoknak 30, az elsõ díjasoknak 15 többletpontra,

d) az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Ver-
senyen elért legalább 3. helyezésért 25 többletpontra,

e) az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ emelt
szintû vagy felsõfokú szakképesítésért, amennyiben az a
felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.)
Korm. rendelet 6. számú melléklete szerint szakiránynak
megfelelõ továbbtanulásnak minõsül, illetve szakirányú
technikusi képesítõ bizonyítványért 30 többletpontra
jogosult.

21. § (1) A Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szerve-
zett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolim-
pián, 1984-tõl kezdõdõen a Paralimpián vagy Siketlimpián
1–3. helyezést elért jelentkezõk felvételi összpontszáma
bármely általuk választott intézményben, tagozaton, sza-
kon 480 pont.

(2) Az államközi megállapodás alapján Magyarorszá-
gon tanulmányokat folytató személyek felvételi összpont-
száma 480 pont. Ezeknek a személyeknek a körérõl a mi-
niszter által meghatározott szervezet tájékoztatja a felsõ-
oktatási intézményeket.

(3) Fel kell venni költségtérítéses képzésre azt, aki meg-
felel a felvételi követelményeknek, és akit a felsõoktatási
intézménnyel kötött megállapodás alapján gazdálkodó
szervezet megjelöl – feltéve, hogy a felsõoktatási intéz-
mény az adott szakot indítja.

Elõnyben részesítés
22. § (1) A hátrányos helyzetû jelentkezõ minden jelent-

kezési helyén 25 többletpontra jogosult.
(2) További 25 pontra jogosult az a hátrányos helyzetû

jelentkezõ, akinek törvényes felügyeletét ellátó szülõje, il-
letve szülei – az iskolai felvételi körzet megállapításával
összefüggésben a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi
igazgatásról szóló törvény szerint vezetett nyilvántartás
alapján készült statisztikai adatszolgáltatás, a gyermeket,
tanulót megilletõ szolgáltatás megállapításához a szülõ
nyilatkozata szerint – legfeljebb az iskola nyolcadik évfo-
lyamán folytatott tanulmányait fejezte be, fejezték be sike-
resen, vagy az a jelentkezõ, akit tartós nevelésbe vették.

(3) A fogyatékossággal élõ jelentkezõ minden jelentke-
zési helyén 50 többletpontra jogosult.

(4) Az a jelentkezõ, aki a jelentkezési határidõ és a fel-
vételi döntés közötti idõszakban gyermeke gondozása cél-
jából fizetés nélküli szabadságon lévõ, terhességi-gyer-
mekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben, gyer-
meknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díj-
ban részesül, 50 többletpontra jogosult.

(5) Az (1)–(4) bekezdések szerinti jogosultságot (a ked-
vezményre jogosító feltételek meglétét) a 12. § (3) bekez-
désében meghatározott határidõig kell igazolni.

23. § Alapképzésre, egységes, osztatlan képzésre csak az
a jelentkezõ vehetõ fel, akinek az emelt szintû érettségiért
járó többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható több-
letpontok nélkül számított pontszáma eléri a 160 pontot.

Pontszámítás a felsõfokú szakképzésre történõ
jelentkezés esetén

24. § (1) A felsõfokú szakképzésre történõ jelentkezés
esetén a 14–23. §-ban foglalt rendelkezéseket a jelen §-ban
foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
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(2) A felsõfokú szakképzésre történõ jelentkezés esetén
a jelentkezõ teljesítményét az alábbiak szerint kiszámított
felvételi pontszámmal kell értékelni:

a) a tanulmányi pontok kétszerezésével, vagy
b) a tanulmányi pontok és az érettségi pontok össze-

adásával, vagy
c) az érettségi pontok kétszerezésével,

mindhárom esetben az esetleg szerzett érettségi többlet-
pontok és egyéb többletpontok hozzászámításával.

(3) A (2) bekezdés szerinti három számítási módszer kö-
zül azt kell alkalmazni, amelyik a jelentkezõ számára elõ-
nyösebb.

(4) Felsõfokú szakképzésre csak az a jelentkezõ vehetõ
fel, akinek az emelt szintû érettségiért járó többletpontok-
kal együtt, de a más jogcímen adható többletpontok nélkül
számított pontszáma eléri a 140 pontot.”

(4) 2008. január 1-jén e rendelet
a) 35. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés

lép:
„(1) A 14–16. §, 18–21. §, 23–24. §-ban foglaltak a mes-

terképzésre történõ jelentkezésre nem alkalmazhatók.”
b) 35. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés

lép:
„(6) A 22. §-t a mesterképzésre jelentkezõk esetében az-

zal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy azok a pályázók,
akiket elõnyben kell részesíteni, maximum 10 többletpon-
tot kaphatnak.”

c) 2. számú melléklete hatályát veszti.

47. §

(1) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti

a) a felsõoktatási intézmények felvételi eljárásainak ál-
talános szabályairól szóló 269/2000. (XII. 26.) Korm. ren-
delet, valamint az ezt módosító 187/2002. (VIII. 29.)
Korm. rendelet, 37/2003. (III. 27.) Korm. rendelet,
246/2003. (XII. 18.) Korm. rendelet, 234/2004. (VIII. 6.)
Korm. rendelet, 69/2005. (IV. 19.) Korm. rendelet,

b) az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról
szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 338/2004. (XII. 18.) Korm. rendelet 13. §-a,

c) a felsõoktatási intézmények felvételi eljárásainak ál-
talános szabályairól szóló 269/2000. (XII. 26.) Korm. ren-
delet, illetve a pedagógus-továbbképzésrõl, a pedagó-
gus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt ve-
võk juttatásairól és kedvezményeirõl szóló 277/1997.
(XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 239/2005.
(X. 25.) Korm. rendelet 1. §-a, 2. §-ának (1) és (3) bekez-
dése, 3. §-a és 5. §-a, valamint 8. §-ának (2) bekezdése,

d) a felsõoktatási felvételi eljárási díj összegérõl szóló
9/2005. (IV. 1.) OM rendelet.

(2) Nem lép hatályba a felsõoktatási intézmények felvé-
teli eljárásainak általános szabályairól szóló 269/2000.
(XII. 26.) Korm. rendelet, illetve a pedagógus-továbbkép-

zésrõl, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbkép-
zésben részt vevõk juttatásairól és kedvezményeirõl szóló
277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló
239/2005. (X. 25.) Korm. rendelet 2. §-ának (2) bekezdése
és 4. §-a.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a felsõok-
tatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a szakindítás
rendjérõl szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet

a) 2. számú mellékletében az „élelmiszer-minõségi és
-biztonsági mérnöki” szövegrész helyébe az „élelmiszer-
biztonsági és -minõségi” szövegrész, a „kertészettudomá-
nyi mérnöki” szövegrész helyébe a „kertészmérnöki” szö-
vegrész, a „gyógyszermérnöki” szövegrész helyébe a
„gyógyszervegyész-mérnöki” szövegrész, az „infrastruk-
túra-építõ mérnök” szövegrész helyébe az „infrastruktú-
ra-építõmérnöki” szövegrész, a „szerkezet-építõ mérnöki”
szövegrész helyébe a „szerkezet-építõmérnöki” szöveg-
rész, az „ipari termék- és formatervezõ mérnöki” szöveg-
rész helyébe az „ipari terméktervezõ mérnöki” szövegrész,
az alapképzési szak oszlopban az „építõmûvész” szöveg-
rész helyébe az „építõmûvészet” szövegrész, az „üvegter-
vezõ” szövegrész helyébe az „üvegtervezés” szövegrész, a
„fémmûves” szövegrész helyébe a „fémmûvesség” szö-
vegrész, a „formatervezõ” szövegrész helyébe a „forma-
tervezés” szövegrész, a „textiltervezõ” szövegrész helyébe
a „textiltervezés” szövegrész, a „tervezõ grafikus” szöveg-
rész helyébe a „tervezõ grafika” szövegrész, a „fotográ-
fus” szövegrész helyébe a „fotográfia” szövegrész, az „al-
kalmazott látványtervezõ” szövegrész helyébe az „alkal-
mazott látványtervezés”, az „animációs tervezõ” szöveg-
rész helyébe az „animációs tervezés” szövegrész lép,

b) 2. számú mellékletének elsõ, képzési terület oszlopa
a nemzetvédelmi és katonai képzési terület alatt kiegészül
a „gazdaságtudományok” szövegrésszel, a gazdaságtudo-
mányok képzési területen a harmadik oszlopa a „közgaz-
dasági elemzõ”, valamint alatta a „gazdaság-matematikai
elemzõ” szövegrészekkel,

c) 2. számú mellékletének második oszlopa a jogi és
igazgatási képzési területen kiegészül a „rendészeti igaz-
gatási”, alatta az „igazgatásszervezõ” szövegrésszel, har-
madik oszlopa a „rendészeti vezetõ4 ”, alatta a „közigazga-
tási” szövegrésszel, ötödik oszlopa a „120”, valamint alat-
ta a „120” szövegrésszel,

d) 2. számú mellékletének második oszlopa az orvos-
és egészségtudomány képzési területen kiegészül a „szo-
ciális munka” szövegrésszel, harmadik oszlopa az „egész-
ségügyi szociális munka4 ”, alatta az „orvosi biotechnoló-
gia” szövegrésszel, ötödik oszlopa a „120” szövegrésszel,

e) 2. számú mellékletének harmadik oszlopa a bölcsé-
szettudomány képzési területen, a magyar alapképzési
szakhoz kapcsolódóan kiegészül a „színháztudomány”
szövegrésszel, az ötödik oszlop a „120” szövegrésszel,

f) 2. számú mellékletének harmadik oszlopa a mûszaki
képzési területen, a gépészmérnöki alapképzési szakhoz
kapcsolódóan kiegészül a „gépészeti modellezés” szöveg-
résszel,
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g) 2. számú mellékletének harmadik oszlopa az infor-
matika képzési területen kiegészül az „info-bionika” szö-
vegrésszel,

h) 2. számú mellékletében az informatika képzési terü-
leten az „egészségügyi mérnökinformatikus” szövegrész
hatályát veszti.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Felsõok-
tatási Regisztrációs Központról és eljárásának részletes
szabályairól szóló 51/2006. (III. 14.) Korm. rendelet mel-
lékletének helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(5) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a felsõok-
tatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelke-
zéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm.
rendelet

a) 31. §-a kiegészül a következõ (3) bekezdéssel:
„(3) A magán felsõoktatási intézmény a felsõoktatási

törvény 138. § (1) bekezdése második mondata szerinti te-
vékenység alapító okiratban történt feltüntetése hatályba-
lépését megelõzõ napra – mint a számviteli törvény 11. §-a
szerinti üzleti évre – a számviteli törvény szerinti beszá-
molót készít. A tevékenység hatálybalépésének napjával
új üzleti év kezdõdik, amely a naptári év utolsó napjáig tart
és amelynek nyitóadatai megegyeznek az e bekezdés sze-
rinti beszámoló megfelelõ záróadataival.”

b) 36. §-a (3)–(4) bekezdése helyére a következõ ren-
delkezés lép:

„(3) A felsõoktatási információs rendszert 2007. május
1-jéig létre kell hozni. A felsõoktatási intézmények e ren-
delet szerinti elsõ adatközlésüket a felsõoktatási informá-
ciós rendszer üzemeltetõje felé 2007. május 1. és június
30. között teljesítik, az üzemeltetõ által meghatározott
rendben. Ez az adatközlés kiterjed azokra is, akik a felsõ-
oktatási törvény hatálybalépésekor a felsõoktatási intéz-
ménnyel hallgatói, illetve oktatói jogviszonyban álltak.

(4) A felsõoktatási intézmények hallgatói és oktatói ré-
szére a hallgatói, oktatói azonosító számot 2007. június
30-ig kell kiadni.”

c) 37. §-a hatályát veszti,
d) 4. számú mellékletének az „A felvehetõ maximális

hallgatói létszám a magyar nyelven folyó államilag támo-
gatott és költségtérítéses képzésekre vonatkozik.” rendel-
kezése helyébe az „A felvehetõ maximális hallgatói lét-
szám az államilag támogatott és költségtérítéses képzések-
re vonatkozik.” rendelkezés lép,

e) 10. számú mellékletének „IX. A jogviszony igazo-
lás” címû részének 5. pontja a következõ mondattal egé-
szül ki:

„Az elõre gyártott nyomtatványok a 4. pontban leírtak-
tól eltérõen sorfolytonos számozásúak.”

f) 10. számú mellékletének „X. A záróvizsga jegyzõ-
könyv, szakmai vizsga jegyzõkönyv” címû része 2. pontjá-
nak utolsó mondata hatályát veszti.

(6) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a felsõok-
tatási hallgatók juttatásairól szóló 175/2006. (VIII. 14.)
Korm. rendelet

a) 7. §-ának (2) bekezdése második mondatának helyé-
be a következõ rendelkezés lép:

„A doktorandusz hallgatók részére a 4. §-ban e jogcímre
megállapított támogatás egy fõre jutó összegét kell biztosí-
tani.”

b) 8. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(2) A sporttevékenységek támogatásáról a felsõoktatá-
si intézmény térítési és juttatási szabályzatában meghatá-
rozott szerv – a felsõoktatási törvény 78. § (2) bekezdése
alapján – a hallgatói önkormányzat egyetértésével dönt.”

c) 9. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(2) A kulturális tevékenységek támogatásáról a felsõ-
oktatási intézmény térítési és juttatási szabályzatában
meghatározott szerv – a felsõoktatási törvény 78. § (2) be-
kezdése alapján – a hallgatói önkormányzat egyetértésével
dönt.”

d) 29. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az egyes normatívák év közbeni változása esetén

súlyozott átlagszámítást kell alkalmazni.”
e) 30. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az egyes normatívák év közbeni változása esetén

súlyozott átlagszámítást kell alkalmazni.”
f) 33. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ ren-

delkezés lép:
„(5) E rendelet alkalmazásában közismereti tanári sza-

kok: magyar nyelv és irodalom szakos tanár; történelem
szakos tanár; idegen nyelv szakos tanár; matematikatanár;
informatikatanár, számítástechnika szakos tanár; termé-
szetismeret szakos tanár; fizikatanár; biológiatanár; ké-
miatanár; földrajztanár; ének-zene tanár; rajztanár; rajz- és
vizuális nevelõ tanár; technika és életvitel szakos tanár;
technikatanár; testneveléstanár; gazdaságismeret tanár;
háztartásökonómia-életvitel szakos tanár; etika, ember- és
társadalomismeret szakos tanár; filozófia szakos tanár;
filmelmélet és filmtörténet szakos tanár; mûvészettörténet
szakos tanár; pszichológia szakos tanár; egészségtan tanár;
ügyvitel szakos tanár, továbbá az a képzés, amelyen 2006.
szeptember 1-je elõtt a hallgató – második közismereti ta-
nári képzés alapján – mentesült a költségtérítés megfizeté-
se alól.”

g) 33. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(6) Azoktól a hallgatóktól, akik a 2000/2001-es és a
2001/2002-es tanévben létesítettek hallgatói jogviszonyt
és államilag finanszírozott képzésben kezdték tanulmá-
nyaikat, de már nem számítanak államilag támogatott hall-
gatónak, amennyiben a megkezdett képzés legfeljebb
nyolc féléves volt, a megkezdett képzésben további két
féléven keresztül, egyéb esetekben három féléven keresz-
tül költségtérítési díj nem szedhetõ. Ezen hallgató-
kat – amennyiben a képzésben 2007. szeptember 1-jéig
költségtérítés fizetésére nem voltak kötelezve – ezt köve-
tõen a további félévekben csak a felsõoktatási intézmény
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szabályzatának ilyen értelmû kifejezett rendelkezése ese-
tén lehet költségtérítés fizetésére kötelezni.”

h) 36. §-ának (9) bekezdése hatályát veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

1. számú melléklet
a 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelethez

Azon alapképzési szakok és egységes,
osztatlan mesterképzési szakok felsorolása,

amelyek esetében a felsõoktatási intézmények
egészségügyi, pályaalkalmassági követelményeket

írhatnak elõ, illetve gyakorlati vizsgát
szervezhetnek

I. Egészségügyi vizsgálat írható elõ a következõ szako-
kon:

Jogi és igazgatási képzési terület: bûnügyi igazgatási és
rendészeti igazgatási;

Mûvészeti képzési terület: minden szakon;
Mûvészetközvetítõ képzési terület: minden szakon;
Nemzetvédelmi és katonai képzési terület: minden sza-

kon;
Orvos és egészségtudományi képzési terület: ápolás és

betegellátás, egészségügyi gondozás és prevenció, egész-
ségügyi szervezõ, orvosi laboratóriumi és képalkotó diag-
nosztikai analitikus;

Pedagógusképzés: minden szakon;
Sporttudományi képzési terület: minden szakon.

II. Pályaalkalmassági vizsgálat tartható a következõ
szakokon:

Agrár képzési terület: tájrendezõ és kertépítõ mérnöki;
Jogi és igazgatási képzési terület: bûnügyi igazgatási és

rendészeti igazgatási;
Mûszaki képzési terület: építõmérnöki, építész, építész-

mérnöki, ipari termék és formatervezõi;
Mûvészeti képzési terület: minden szakon;
Mûvészetközvetítõ képzési terület: minden szakon;
Nemzetvédelmi és katonai képzési terület: minden sza-

kon;
Pedagógusképzés: minden szakon;
Sporttudományi képzési terület: minden szakon.

III. Gyakorlati vizsga tartható a következõ szakokon:
Mûvészeti képzési terület: minden szakon;
Mûvészetközvetítõ képzési terület: minden szakon;
Sporttudományi képzési terület: minden szakon – csak

2007-ben.

2. számú melléklet
a 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelethez

A középszintû,
illetve az emelt szintû érettségi vizsga százalékos
teljesítményeinek átszámítása érettségi ponttá

Az érettségi vizsga
százaléka

Érettségi pont
tantárgyanként

(két tárgy esetén)

Érettségi pont
(egy tantárgy esetén)

90%–100% 30 60

85%–89% 29 58

80%–84% 28 56

75%–79% 27 54

70%–74% 26 52

65%–69% 25 50

60%–64% 24 48

55%–59% 23 46

50%–54% 22 44

45%–49% 21 42

40%–44% 20 40

35%–39% 19 38

30%–34% 18 36

25%–29% 17 34

20%–24% 16 32

0%–19% 0 0

3. számú melléklet
a 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelethez

[Melléklet
az 51/2006. (III. 14.) Korm. rendelethez]

A Felsõoktatási Regisztrációs Központ által
a kötelezõ adatszolgáltatás keretében nyilvántartott

adatok

I.

A felsõoktatási intézményekrõl
1. az alapító okiratban szereplõ és ahhoz kapcsolódó

adatok:
a) az intézmény hivatalos neve, rövidített neve, székhe-

lye, OM azonosítója, honlapjának címe, gazdálkodási
rendje, gazdasági tanács mûködtetésének ténye,

b) a fenntartó(k) neve, címe, képviselõje,
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c) a felsõoktatási intézmény jogelõdjeinek OM azono-
sítója, megnevezése,

d) a tisztségviselõk (rektor, gazdasági fõigazgató vagy
igazgató, belsõ ellenõrzés vezetõje, gazdasági tanács elnö-
ke és tagjai, elõkészítõ testület elnöke és tagjai karok veze-
tõi, igazgatási feladatot ellátó hivatal vezetõje), továbbá a
tisztségviselõk feladatait átmenetileg ellátók neve, címe,
elérhetõsége,

e) alaptevékenység; kiegészítõ tevékenység; alaptevé-
kenységhez kapcsolódó egyéb feladatok,

f) azok a képzési területek, tudományterületek, mûvé-
szeti ágak, képzési szintek, ahol képzést folytat(hat) a
székhelyen,

g) azok a képzési területek, tudományterületek, mûvé-
szeti ágak, képzési szintek, ahol képzést folytat(hat) a
székhelyen kívül (a székhely megjelölésével),

h) felsõfokú szakképzés szakmacsoportjai, ahol az in-
tézmény képzést folytathat,

i) ellátott közoktatási feladatok (a közoktatási intéz-
mény OM azonosítója, megnevezése, típusa, gyakorlóin-
tézményi jellege),

j) közmûvelõdési, közgyûjteményi, egészségügyi,
agrár- és vidékfejlesztési, más feladatok (megnevezés, tí-
pus, engedélyezés, gyakorlóintézményi jelleg),

k) szakképzési, felnõttképzési, pedagógus továbbkép-
zési tevékenység (megnevezés, engedélyezés),

l) vállalkozási tevékenységek (megnevezés, besorolás,
tevékenység kezdete és vége),

m) székhely címe; telephelyek címe; székhelyen kívüli
képzés címe és elérhetõsége (telefon, telefax, e-mail),

n) a kollégium hivatalos neve, rövidített neve, székhe-
lyének címe, szakkollégiumi jellege, férõhelyeinek száma
komfortfokozat szerint, a kollégium vezetõjének neve és
elérhetõsége,

o) szervezeti tagolás elvei,
p) használt ingatlanvagyon (az ingatlan címe, helyrajzi

megjelölése, a rendelkezés módja és mértéke),
q) maximális hallgatói létszám,
r) képzéssel kapcsolatos együttmûködési megállapo-

dásokról az együttmûködõ szervezet típusa, hivatalos
neve, azonosítója, székhelyének címe, honlapjának címe,
vezetõjének neve és elérhetõsége (telefon, telefax, e-mail),
a megállapodás célja, kelte, kezdete és tervezett vége,

s) kutatási alaptevékenység tudományterületei és faj-
tái;

2. az intézmény által bejelentett képzések (felsõfokú
szakképzések, alapszakok, mesterszakok, doktori iskolák,
szakirányú továbbképzések, egyetemi és fõiskolai szintû
szakok) adatai:

a) megnevezés,
b) esetleges szakirányok,
c) megszerezhetõ végzettség(ek) és szakképzett-

ség(ek),

d) a képzés folytatásához szükséges határozat(ok) ada-
tai,

e) nyilvántartásba vétel ideje,
f) meghirdetés kezdetének ideje,
g) meghirdetés végének ideje,
h) szakfelelõs oktató neve, oktatói azonosítója,
i) esetleges képzési együttmûködések,
j) a képzés helye,
k) a képzés közös képzés keretében történõ megvalósí-

tására vonatkozó adatok,
l) a képzés végén az oklevelet (bizonyítványt) kiállító

intézmény adatai;

3. a közhasznúsági nyilvántartás keretében kezelt ada-
tok:

a) közhasznúsági fokozat,
b) a közhasznúsági fokozat megszerzésének, módosítá-

sának és törlésének idõpontja;

4. a nyilvántartott adatok bejelentésének idõpontja, tu-
domásul vevõ intézkedés száma.

II.

A diákotthonokról az alapító okiratban szereplõ és
ahhoz kapcsolódó adatok:

a) az intézmény hivatalos neve, rövidített neve, székhe-
lye, OM azonosítója, honlapjának címe, gazdálkodási
rendje, telephelyeinek száma,

b) fenntartó(k) neve, címe, képviselõje, képviselõjének
elérhetõsége (telefon, telefax, e-mail), típusa, statisztikai
számjele (a Magyar Állam kivételével),

c) az intézmény jogelõdjeinek OM azonosítója, megne-
vezése,

d) a diákotthon vezetõjének neve, címe, elérhetõsége,
szakkollégiumi jellege, férõhelyeinek száma komfortfo-
kozat szerint,

e) ingatlanvagyon (az ingatlan címe, helyrajzi megjelö-
lése, birtokolt terület és annak aránya az összterületben, a
rendelkezés módja),

f) a felsõoktatási intézményekkel kötött megállapodá-
sokról az érintett felsõoktatási intézmény azonosítója, az
együttmûködés célja, keretei, kezdete és vége, az együtt-
mûködési megállapodás kelte.

III.

Magyarországon engedéllyel mûködõ külföldi felsõok-
tatási intézményekkel kapcsolatban kötelezõen nyilvántar-
tandó adatok:

A) Az intézmény:
1. Az intézmény hivatalos neve,
2. Az intézmény székhelye, postacíme,
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3. A Magyarországon mûködtetni kívánt intézmény
megnevezése,

4. A magyarországi mûködési forma,
5. A külföldi mûködési engedélyre, illetve az akkredi-

tációra vonatkozó adatok,
6. A felsõoktatási intézményt külföldön felsõoktatási

intézménnyé minõsítõ jogszabály azonosító száma/egyéb
megjelölése,

7. Az intézmény magyarországi képzéséért felelõs ve-
zetõjének neve és elérhetõsége,

8. Intézmény magyarországi képviselõjének neve és el-
érhetõsége.

B) A képzés:
1. A képzés megnevezése (honos nyelven/magyar

nyelven),
2. A képzés szintje, szintjének ISCED besorolása,
3. A képzési idõ (tanulmányi félévekben),
4. A képzés elvégzését követõen megszerezhetõ vég-

zettség,
5. A képzés elvégzését követõen megszerezhetõ szak-

képzettség,
6. Az egyenértékûnek tekintett magyarországi végzett-

ség/szakképzettség.

IV.

A felsõfokú képzésekrõl:
1. megnevezése,
2. szintje és annak ISCED szerinti besorolása, esetleges

típusa,
3. besorolása képzési terület, képzési ág vagy tudo-

mányterület vagy szakmacsoport szerint,
4. megszerezhetõ képzettség és szakképzettség,
5. képzési idõ félévekben,
6. képzés során megszerzendõ kreditek száma,
7. képzési és kimeneti követelménye,
8. a képzés azonosítója,
9. a képzés létrejöttével kapcsolatos határozatok, jog-

szabályok adatai.

V.

A Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság, a Fel-
sõoktatási és Tudományos Tanács, a Magyar Rektori Kon-
ferencia és a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konfe-
renciája esetében:

1. szervezet neve,
2. szervezet hivatalos rövidítése,
3. szervezet székhelye,
4. vezetõ tisztségviselõje.

HATÁROZATOK

A Köztársasági Elnök
246/2006. (XI. 27.) KE

határozata
kitüntetéses doktorrá avatásról

Az oktatási miniszter elõterjesztésére a felsõoktatásról
szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 65. § (1) bekezdése
alapján hozzájárulok, hogy a Debreceni Egyetem rektora
Katona Gábort, a Debreceni Egyetem Doktori Iskolája
PhD hallgatóját Promotio sub auspiciis praesidentis Rei
Publicae kitüntetéssel doktorrá avassa.

Budapest, 2006. június 12.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

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

KEH ügyszám: V-2/2609/2006.

A Miniszterelnök
74/2006. (XI. 24.) ME

határozata
az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok

Bizottsága elnöke és tagja megbízatásának
meghosszabbításáról, valamint új tagok megbízásáról

Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról
szóló 1997. évi CXXXVI. törvény 2. §-a alapján – a Ma-
gyar Tudományos Akadémia elnöke és az oktatási és kul-
turális miniszter közös javaslatára –

Makara B. Gábor akadémikusnak, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Kísérleti Orvostudományi Kutató Intézet
kutatóprofesszorának az Országos Tudományos Kutatási
Alapprogramok Bizottsága elnöki teendõinek ellátására
vonatkozó megbízatását – újabb hároméves idõtartamra –
meghosszabbítom;

az Országos Közgyûjtemények Szövetsége javaslatára

dr. Bodó Sándornak, a Budapesti Történeti Múzeum fõ-
igazgatójának az Országos Tudományos Kutatási Alap-
programok Bizottsága tagsági teendõinek ellátására vonat-
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kozó megbízatását – újabb hároméves idõtartamra – meg-
hosszabbítom;

a Magyar Tudományos Akadémia elnöke javaslatára

Spät András akadémikust, a Semmelweis Egyetem
egyetemi tanárát,

a Magyar Rektori Konferencia javaslatára

dr. Hudecz Ferenc egyetemi tanárt, az Eötvös Loránd
Tudományegyetem rektorát,

dr. Nagy János egyetemi tanárt, a Debreceni Egyetem
rektorát és

dr. Zsengellér Józsefet, a Pápai Református Teológiai
Akadémia egyetemi tanárát

– hároméves idõtartamra – az Országos Tudományos
Kutatási Alapprogramok Bizottsága tagsági teendõinek el-
látásával megbízom.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Miniszterelnök
76/2006. (XI. 24.) ME

határozata
fõiskolai rektor megbízásáról

A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
101. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörömben – az
oktatási és kulturális miniszternek a fenntartóval egyet-
értésben tett elõterjesztésére –

az Esztergomi Hittudományi Fõiskolán

dr. Székely János fõiskolai tanárt – 2006. november
15-étõl határozatlan idõtartamra – a rektori teendõk ellátá-
sával megbízom.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

KÖZLEMÉNYEK

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület

HATÁROZATAI

A PANNON Nyelvvizsgaközpont (Veszprémi Egyetem
Nyelvvizsga Iroda, 8200 Veszprém, Egyetem u. 1.) akkre-
ditált vizsgaközpont által akkreditált vizsgahely létesíté-
se iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akk-

reditáló Testület 2006. október 9-i ülésén a következõ dön-
tést hozta: A kérelmezõ akkreditált vizsgahely létesítése
iránti kérelmét az OKÉV Nyelvvizsgáztatási Akkreditáci-
ós Központ a következõk szerint

engedélyezi

Név: Öveges Képzõ Kft.
Cím: 6000 Kecskemét, Rákóczi út 9.
Nyelvvizsgarendszer: PANNON Nyelvvizsgarendszer
Nyelvek: kétnyelvû angol, kétnyelvû német
Fajta: általános

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamato-
san biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akk-
reditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon be-
lül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva a
miniszternél lehet fellebbezni.
Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
Ez a határozat csak az AK-XIX/1/2002. számú határozat-
tal együtt érvényes.

INDOKLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2006. 09. 04-én át-
vett hiánytalan kérelem, valamint a helyszíni szemle alap-
ján 2006. 10. 09-én megállapította, hogy a rendelkezõ
részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ akkreditált
vizsgahelye – tárgyi és infrastrukturális feltételei megfe-
lelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyv-
ben foglalt feltételeknek.
A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló
államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelv-
vizsga-bizonyítványokról szóló többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében, az állami-
lag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszeré-
rõl és annak felülvizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról,
valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.)
OM rendelet 7. § (1) bekezdésében, a 12. § (2) bekezdésé-
ben és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az
irányadók.
Az OKÉV Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ ille-
tékessége a 71/1998. Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekez-
désén alapul.
A fellebbezés lehetõségérõl a többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése rendelkezik.

Ügyszám: AK-XIX/27/2006.

Fazekas Márta s. k.,
OKÉV

Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ
igazgató

* * *
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A Pécsi Tudományegyetem Idegen Nyelvi Titkárság
(7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b.) akkreditált vizs-
gaközpont által akkreditált vizsgahely létesítése iránt be-
nyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló
Testület 2006. szeptember 25-i ülésén a következõ döntést
hozta: A kérelmezõ akkreditált vizsgahely létesítése iránti
kérelmét az OKÉV NYAK a következõk szerint

engedélyezi

Név: Apor Vilmos Katolikus Fõiskola Idegen Nyelvi
Tanszék
Cím: 2600 Vác, Szent Miklós tér 1–2.
Nyelvvizsgarendszer: ECL nyelvvizsga (European Con-
sortium for the Certificate of Attainment in Modern
Languages)
Nyelvek: angol, egynyelvû; német, egynyelvû
Fajta: általános

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

INDOKLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2006. 07. 31-én át-
vett hiánytalan kérelem, valamint a helyszíni szemle alap-
ján 2006. 09. 25-én megállapította, hogy a rendelkezõ
részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ akkreditált
vizsgahelye – tárgyi és infrastrukturális feltételei megfe-
lelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyv-
ben foglalt feltételeknek.
A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló
államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelv-
vizsga-bizonyítványokról szóló többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében, az államilag
elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és
annak felülvizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, vala-
mint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM
rendelet 7. § (1) bekezdésében, a 12. § (2) bekezdésében és
az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.
Az OKÉV Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ ille-
tékessége a 71/1998. Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekez-
désén alapul.
A fellebbezés lehetõségérõl a többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése rendelkezik.

Ügyszám: AK-XII/38/2006.

Fazekas Márta s. k.,
OKÉV

Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ
igazgató

* * *

A Pécsi Tudományegyetem Idegen Nyelvi Titkárság
(7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b.) akkreditált vizs-
gaközpont által akkreditált vizsgahely létesítése iránt be-
nyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló
Testület 2006. szeptember 25-i ülésén a következõ döntést
hozta: A kérelmezõ akkreditált vizsgahely létesítése iránti
kérelmét az OKÉV NYAK a következõk szerint

engedélyezi

Név: Vörösmarty Mihály Gimnázium Érd
Cím: 2030 Érd, Széchenyi tér 1.
Nyelvvizsgarendszer: ECL nyelvvizsga (European Con-
sortium for the Certificate of Attainment in Modern
Languages)
Nyelvek: angol, egynyelvû; német, egynyelvû
Fajta: általános

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

INDOKLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2006. 07. 31-én át-
vett hiánytalan kérelem, valamint a helyszíni szemle alap-
ján 2006. 09. 25-én megállapította, hogy a rendelkezõ
részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ akkreditált
vizsgahelye – tárgyi és infrastrukturális feltételei megfe-
lelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyv-
ben foglalt feltételeknek.
A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló
államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelv-
vizsga-bizonyítványokról szóló többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében, az államilag
elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és
annak felülvizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, vala-
mint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM
rendelet 7. § (1) bekezdésében, a 12. § (2) bekezdésében és
az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.
Az OKÉV Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ ille-
tékessége a 71/1998. Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekez-
désén alapul.
A fellebbezés lehetõségérõl a többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése rendelkezik.

Ügyszám: AK-XII/39/2006.

Fazekas Márta s. k.,
OKÉV

Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ
igazgató

* * *
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A GB Resources Oktatási és Tanácsadó Kft. (1028 Bu-
dapest, Fuvola u. 5/A.), mint a London Chamber of Com-
merce and Industry Examinations Board, Education Deve-
lopment International Plc (LCCI International Qualificati-
ons Siskin Parkway East, Middlemarch Business Park, Ce-
ventry CV3 4ST) magyarországi képviselõje, akkreditált
vizsgaközpont által bejelentett vizsgahely létesítése iránt
benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló
Testület 2006. október 16-i ülésén a következõ döntést
hozta: A kérelmezõ bejelentett vizsgahely létesítése iránti
kérelmét az OKÉV Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs
Központ a következõk szerint

engedélyezi

Név: Business Class Education Centre Szolgáltató Be-
téti Társaság
Cím: 1096 Budapest, Sobieski János u. 28. II/7.

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

INDOKLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2006. 10. 16-án át-
vett hiánytalan kérelem, valamint a helyszíni szemle alap-
ján 2006. 10. 16-án megállapította, hogy a rendelkezõ
részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ bejelentett
vizsgahelye – tárgyi és infrastrukturális feltételei megfe-
lelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyv-
ben foglalt feltételeknek.
A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló
államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelv-
vizsga-bizonyítványokról szóló többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében, az államilag
elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és
annak felülvizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, vala-
mint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM
rendelet 7. § (1) bekezdésében, a 12. § (1) bekezdésében és
az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.
Az OKÉV Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ ille-
tékessége a 71/1998. Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekez-
désén alapul.
A fellebbezés lehetõségérõl a többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése rendelkezik.

Ügyszám: AK-XXV/10/2006.

Fazekas Márta s. k.,
OKÉV

Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ
igazgató

* * *

Az ELTE Idegennyelvi Továbbképzõ Központ (1085
Budapest, Rigó u. 16.) akkreditált vizsgaközpont által be-
jelentett vizsgahely létesítése iránt benyújtott kérelem tár-
gyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület 2006. október
16-i ülésén a következõ döntést hozta: A kérelmezõ akkre-
ditált vizsgahely létesítése iránti kérelmét az OKÉV
Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ a következõk
szerint

engedélyezi

Név: Ker-Ling Nyelvstúdió Betéti Társaság
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 6. III. emelet
69.

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

INDOKLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2006. 09. 04-én át-
vett hiánytalan kérelem, valamint a helyszíni szemle alap-
ján 2006. 10. 16-án megállapította, hogy a rendelkezõ
részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ bejelentett
vizsgahelye – tárgyi és infrastrukturális feltételei megfe-
lelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyv-
ben foglalt feltételeknek.
A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló
államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelv-
vizsga-bizonyítványokról szóló többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében, az állami-
lag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszeré-
rõl és annak felülvizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról,
valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.)
OM rendelet 7. § (1) bekezdésében, a 12. § (1) bekezdésé-
ben és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az
irányadók.
Az OKÉV Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ ille-
tékessége a 71/1998. Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekez-
désén alapul.
A fellebbezés lehetõségérõl a többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése rendelkezik.

Ügyszám: AK-I/94/2006.

Fazekas Márta s. k.,
OKÉV

Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ
igazgató

* * *
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A EURO Nyelvvizsga Kft. (1022 Budapest, Bimbó u. 7.)
akkreditált vizsgaközpont által további nyelvvizsgarend-
szer akkreditációja iránt benyújtott kérelem tárgyában a
Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a következõ döntést
hozta: A kérelmezõ további nyelvvizsgarendszer akkredi-
tációja iránti kérelmét az OKÉV Nyelvvizsgáztatási Akk-
reditációs Központ a következõk szerint

engedélyezi

Nyelvvizsgarendszer: Euro
Fajta: általános
Nyelv: angol egynyelvû

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon be-
lül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva a
miniszternél lehet fellebbezni.
Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
Ez a határozat csak az AK-XVI/1/2001. számú és az
AK-XVI/44/2004. számú határozattal együtt érvényes.

INDOKLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2006. 10. 02-án át-
vett hiánytalan kérelem alapján megállapította, hogy a
nyelvvizsgarendszer megfelel a jogszabályokban és az
Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.
A határozat rendelkezéseire a többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 8. §-ában és a 30/1999. (VII. 21.)
OM rendelet 7., 10., 11. §-ában, illetve az Akkreditációs
Kézikönyvben foglaltak az irányadók.
Az OKÉV Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ ille-
tékessége a 71/1998. Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekez-
désén alapul.
A fellebbezés lehetõségérõl a többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése és az Akkredi-
tációs Kézikönyv rendelkezik.

Ügyszám: AK-XVI/57/2006.

Fazekas Márta s. k.,
OKÉV

Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ
igazgató
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Felhívás budapesti versmondó versenyre

A Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium budapesti szintû versmondó versenyt hirdet:
Téma: Hazafias költészet a magyar irodalomban (1 szabadon választott vers e témakörben)
Idõpont: 2007. március 9. (péntek) 10 óra (gyülekezés 9.30-tól)
Helyszín: a Magyar Kultúra Alapítvány székháza (I. ker., Szentháromság tér 6.)

A versenyt 4 korcsoportban rendezzük: 5–6., 7–8., 9–10., 11–12. osztályosok számára.
Jelentkezni lehet iskolánként és kategóriánként max. 2-2 versenyzõvel.

Jelentkezési határidõ: 2007. március 3.
Levélben: Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium Eötvös Loránd Tudományegyetem
Gyakorlóhelye 1181 Budapest, Vörösmarty u. 64.
Telefon/fax: 294-4193, 291-5312
E-mail: igazgato@vmzene.sulinet.hu, titkarsag@vmzene.sulinet.hu
A zsûri elõadómûvészekbõl, pedagógusokból áll.
A verseny kb. 14 óráig tart, ünnepélyes eredményhirdetéssel zárul.
Szeretettel várjuk a versenyzõket, pedagógusokat, szülõket, érdeklõdõket.

Járainé dr. Bõdi Györgyi s. k.,
igazgató



Közlemény

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Habilitációs Bizottsága tudatja, hogy a lefolytatott habilitációs eljárá-
sok eredményeként habilitált doktor címet nyert el:

Történelemtudományok
Borsodi Csaba tv. egyetemi docens (ELTE)
Fischerné Dárdai Ágnes fõigazgató (Pécsi Tudományegyetem Könyvtára)
Szakály Sándor tudományos kutató (Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára)

Nevelés- és sporttudományok
Lóth László tv. egyetemi docens (ELTE)
Mikonya György egyetemi docens (ELTE)

Szociológiai tudományok
Bánfalvy Csaba tv. fõiskolai tanár (ELTE BGGYFK)

Biológiai tudományok
Márialigeti Károly tv. egyetemi docens (ELTE)

Pályázati felhívás

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM – Sopron
pályázatot hirdet a
FAIPARI MÉRNÖKI KAR
Gépészeti Intézeténél
intézetigazgatói vezetõi megbízás ellátására

Az intézetigazgatói megbízás 2007. január 1-jétõl maximum 4 éves idõtartamra szól.
A pályázónak – a vezetõ oktatótól elvárt tevékenységen túl – feladata az intézet oktató, tudományos gazdasági és egyéb
tevékenységének irányítása, vezetése és szervezése, a tanulmányi, a tudományos diákköri munka feltételeinek biztosítá-
sa, a kapcsolódó szervezeti egységek munkájának felügyelete és koordinálása, az oktatói, kutatói utánpótlás nevelésérõl
való gondoskodás, a munkatársak szakmai fejlõdésének segítése, az oktatott tárgyak tananyagának fejlesztése, koordiná-
lása, a doktori képzésben érintett egység esetében a képzési feltételek biztosítása, kutatási pályázati lehetõségek feltárá-
sa, a kutatási feltételek megteremtése.
Az intézetigazgatói megbízásra pályázhatnak a kar tudományos fokozattal rendelkezõ közalkalmazotti jogviszonyban
álló egyetemi tanárai és egyetemi docensei, akik felsõoktatási gyakorlattal és elismert szakmai tudományos tevékeny-
séggel rendelkeznek, képesek az intézetet hazai és nemzetközi fórumokon színvonalasan képviselni és vállalják mind-
azon feladatok teljesítését, melyeket a felsõoktatási törvény, az egyetem és a kar szervezeti és mûködési szabályzata az
intézetigazgató számára meghatároz.

Az intézetigazgatói pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, munkaköri besorolását, illetményét, munkavégzésre irányuló egyéb jog-
viszonyait,
– szakmai, oktatói, tudományos kutatói munkásságát, annak eredményeit, eddigi vezetõi tevékenységét,
– hazai és nemzetközi tudományos, ill. szakmai szervezetekben végzett tevékenységét, nemzetközi tudományos életben
való részvételét,
– az érintett intézet mûködésére, képzési és kutatási tevékenységére vonatkozó programját, fejlesztési koncepcióit.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– egyetemi végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– publikációs jegyzéket,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt vagy errõl szóló igazolást,
– személyi adatlapot (2 pld),
– nyilatkozatot, melyben hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagába az arra illetékes személyek és testületek betekint-
hetnek.
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A pályázattal kapcsolatban részletes felvilágosítást a Faipari Mérnöki Kar dékáni hivatalvezetõje ad (99/518-297). A pá-
lyázat elbírálása a beadási határidõ lejártát követõ 30 napon belül történik.
A pályázatot az Oktatási Közlönyben történõ közzétételtõl számított 30 napon belül kell a Nyugat-Magyarországi Egye-
tem Faipari Mérnöki Kar dékánjának (9400 Sopron, Ady Endre u. 5.) benyújtani.

Prof. Dr. Faragó Sándor s. k.,
rektor

A KECSKEMÉTI FÕISKOLA
pályázatot hirdet a
GÉPIPARI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI MÛSZAKI FÕISKOLAI KAR
Fém- és Mûanyagfeldolgozó Technológiai Intézetébe,
Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézetébe,
Kalmár Sándor Informatikai Intézetébe,
Természet- és Mûszaki Alaptudományok Intézetébe

KERTÉSZETI FÕISKOLAI KAR
Mûszaki, Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézetébe,
Környezettudományi Intézetébe,
Gyümölcs- és Szõlõtermesztési Intézetébe,
Dísznövény- és Zöldségtermesztési Intézetébe

TANÍTÓKÉPZÕ FÕISKOLAI KAR
Nevelés- és Társadalomtudományi Intézetébe,
Környezeti és Testi Nevelési Intézetébe,
Nyelvészeti és Irodalomtudományi Intézetébe,
Mûvészeti Intézetébe

intézetigazgatói feladatok ellátására

Az intézetigazgatók feladata:
– az intézetet alkotó oktatási egységekben folyó oktatási, kutatási, intézetfejlesztési munka tárgyi és személyi feltételei-
nek folyamatos biztosítása, együttmûködve a kar vezetõségével,
– az oktatás- és a kutatásfejlesztési munka összehangolása, illetve koordinálása az intézeti oktatási/kutatási szervezeti
egységek vezetõinek segítségével,
– akkreditált és nem akkreditált továbbképzési programok elõkészítésének, kidolgozásának, a továbbképzések szervezé-
sének koordinálása,
– a kar és az intézet külkapcsolatainak fejlesztése és ápolása, új kapcsolatok kiépítése,
– az intézet képviselete, a mûvelt mûvészeti és tudományterületeken való hazai és külföldi elismertségének növelése,
– az intézeten kívüli tanszékekkel, más intézetekkel, illetve intézményekkel közösen végzett oktatási/kutatási munka fel-
ügyelete.

A pályázókkal szemben támasztott általános követelmények:
– szakirányú egyetemi végzettség,
– tudományos fokozat,
– legalább nyolc éves felsõoktatási és/vagy kutatási gyakorlat a megpályázandó intézet által mûvelt diszciplínák egyiké-
ben,
– hazai és nemzetközi szinten elismert tudományos és publikációs tevékenység,
– kiterjedt szakmai kapcsolatrendszer.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– részletes önéletrajzát,
– az eddig végzett szakmai, tudományos/mûvészeti és oktatási tevékenység részletes leírását,
– a pályázatban szereplõ feladatok végrehajtására vonatkozó elképzeléseit és azok javasolt megoldási módját,
– az intézet irányításával kapcsolatos elképzeléseit.
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A pályázathoz mellékelni kell:
– az egyetemi végzettséget, a tudományos fokozatot, a nyelvtudást és az egyéb szakmai képesítést igazoló oklevelek hi-
teles másolatát,
– publikációinak, tudományos/mûvészeti alkotásainak, díjainak jegyzékét,
– három hónapnál nem régebbi 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 pályázatok elbírálásánál elõnyt élveznek a Kecskeméti Fõiskola fõállású alkalmazottai és a magyar állampolgárok.
Az intézetigazgatói megbízás 65 éves korig, csak fõállásban tölthetõ be. A megbízás négy évre szól, mely megismételhe-
tõ a KF SzMSz 17. §-a szerint.
A megbízás kezdete: 2007. július 1.
A pályázatokat a megjelenéstõl számított 30 napon belül a Kecskeméti Fõiskola rektorának címezve (6000 Kecskemét,
Ceglédi út 2.) kell benyújtani. A pályázatot tartalmazó borítékra kérjük ráírni: „…Intézet, intézetigazgatói pályázat”.

Prof. Dr. Sztachó-Pekáry István s. k.,
rektor

Pályázati felhívás
nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetõi állásaira

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

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

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

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

meg.

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

1. 2. 3. 4.

Óvodavezetõi állások

Budapest Fõváros IV.
kerület, Újpest Önkor-
mányzat
1041 Budapest,
István út 14.
Tel.: 231-3131
Fax: 231-3133
e-mail: DerceT@uj-
pest.hu

Lakkozó Óvoda
1046 Budapest,
Lakkozó u. 1–3.

Pozsonyi ltp. Óvoda
1043 Budapest,
Mártírok u. 1.

Park Óvoda
1048 Budapest,
Külsõ-Szilágyi út 46.

Viola Óvoda
1042 Budapest,
Viola u. 11–13.

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

A megbízás 5 évre 2007. aug.
1-jétõl 2012. júl. 31-ig szól.
Pehi: 2007. május vége.
A pályázókat az Önkormányzat
pszichológiai tesztvizsgálatra
küldi. A pályázathoz csatolni
kell a pályázó – elõírt szakmai
gyakorlatát is igazoló – szakmai
ön., vpr. a szakmai helyzetelem-
zésre és a gazdálkodásra épülõ
fejlesztési elképzelést, az elõírt
végzettséget igazoló okmányok
hiteles másolatát.
Pc: Budapest Fõváros IV. kerü-
let, Újpest Önkormányzat Pol-
gármesteri Hivatal Személy- és
Munkaügyi Iroda.

Budapest XVIII. kerü-
let, Pestszentlõ-
rinc-Pestszentimre
Önkormányzat Polgár-
mesteri Hivatal
1181 Budapest,
Városház u. 16.
Tel.: 296-1460
Fax: 296-1461

Robogó Óvoda
1181 Budapest,
Kondor B. stny. 14.

Napsugár Óvoda
1188 Budapest,
Eke u. 16.

Szakirányú felsõfokú
iskolai v. és szakkép-
zettség, 5 év szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga.

A megbízás 5 évre 2007. aug.
1-jétõl 2012. júl. 31-ig szól.
Pbhi: 2007. márc. 1.
Pehi: 2007. máj. 1.
Pc: az önkormányzat jegyzõje.
A pályázatot (vezetõi program)
4 pld.-ban kell benyújtani.

Kistelek Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
6760 Kistelek,
Árpád u. 1–3.
Tel.: (62) 598-100
Fax: (62) 598-101

Ifjúság téri Óvoda
Kistelek,
Ifjúság tér 2.

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v., legalább 5 év
óvodapedagógusi mun-
kakörben szerzett szgy.

A megbízás 5 évre szól.
Pehi: a nevelõtestületi értekezle-
tet követõ elsõ képviselõ-testü-
leti ülés.
A pályázathoz csatolni kell egy
hónapnál nem régebbi hiteles b.,
képesítési feltételeket igazoló
oklevél hiteles másolatát is.
Pc: Nagy Sándor polgármester.
A pályázatot 2 példányban
(1 eredeti és 1 másolati példány)
kell benyújtani, a borítékra kérik
ráírni: „Óvodavezetõi pályázat”.
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1. 2. 3. 4.

Jánkmajtis Község
Képviselõ-testülete
Jánkmajtis,
Kossuth L. u. 28.
Tel./fax: (44) 566-088

Jánkmajtisi Napközi
Otthonos Óvoda

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v. és szakkép-
zettség, 5 év szgy.
Elõny: közoktatási ve-
zetõi képzettség.

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2007. jan. 1-jétõl
2012. júl. 31-ig szól.
Pc: Jánkmajtis–Kisnamény–Dar-
nó Községek Körjegyzõje.
Tel.: (44) 566-001

Kunpeszér Községi
Önkormányzat
6096 Kunpeszér,
Béke út 8.
Tel.: (76) 373-016
Tel./fax: (76) 373-042

Napközi Otthonos
Óvoda
6096 Kunpeszér,
Arany J. u. 1.

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi szakképesítés,
legalább 5 év szgy., ne-
velési intézményben
óvodapedagógus-mun-
kakörben fennálló hatá-
rozatlan idõre szóló
munkaviszony.

A vezetõi megbízás 5 évre,
2007. aug. 1-jétõl 2012. júl.
31-ig szól.
Pehi: 2007. jún. 30.
vp., tp.
Pc-f: polgármester.

Iskolaigazgatói állások

Budapest Fõváros IV.
kerület, Újpest Önkor-
mányzat
1041 Budapest,
István út 14.
Tel.: 231-3131
Fax: 231-3133
e-mail: DerceT@uj-
pest.hu

Szigeti József Utcai Ál-
talános Iskola
1041 Budapest,
Szigeti József u. 1–3.
Langlet Valdemár Álta-
lános és Felnõttképzõ
Iskola
1047 Budapest,
Langlet Valdemár u.
3–5.

Angol Tagozatos Álta-
lános Iskola
1046 Budapest,
Fóti út 66.

Erkel Gyula Újpesti Ze-
neiskola
1042 Budapest,
Szent István tér 21.

Fõiskolán szerzett pe-
dagógus-képesítés, leg-
alább 5 év szgy.
(pedagógus-munkakör-
ben)

Fõiskolán szerzett szak-
irányú pedagógiai kép-
zettség, legalább 5 év
szgy. (pedagógus-mun-
kakörben)

A megbízás 5 évre, 2007. au-
gusztus 1-jétõl 2012. július 31-ig
szól.
Pehi: 2007. május vége.
A pályázókat az Önkormányzat
pszichológiai tesztvizsgálatra
küldi.
A pályázathoz csatolni kell a pá-
lyázó – elõírt szakmai gyakorla-
tát is igazoló – szakmai ön., vpr.
a szakmai helyzetelemzésre és a
gazdálkodásra épülõ fejlesztési
elképzelést, az elõírt végzettsé-
get igazoló okmányok hiteles
másolatát.
Pc: Budapest Fõváros IV. kerü-
let, Újpest Önkormányzat Pol-
gármesteri Hivatal Személy- és
Munkaügyi Iroda.

Budapest XVIII. kerület
Pestszentlõrinc–Pest-
szentimre Önkormány-
zat Polgármesteri
Hivatal
1181 Budapest,
Városház u. 16.
Tel.: 296-1460,
296-1398
Fax: 296-1461

Bókai Árpád
Általános Iskola
1181 Budapest,
Wlassics Gy. u. 69.

Kassai Utcai Általános
Iskola
1185 Budapest,
Kassa u. 173.

Szakirányú felsõfokú
iskolai v. és szakkép-
zettség, 5 év szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga.

A megbízás 5 évre, 2007. aug.
1-jétõl 2012. júl. 31-ig szól.
Pbhi: 2007. márc. 1.
Pehi: 2007. máj. 31.
Pc: az önkormányzat jegyzõje.
A pályázatot (vezetõi program)
4 pld.-ban kell benyújtani.
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Pestszentlõrinci Német
Nemzetiségi Általános
Iskola
1184 Budapest,
Üllõi út 380–382.
Pestszentlõrinc–Pest-
szentimrei Felnõttek
Gimnáziuma és To-
vábbképzõ Központja
1183 Budapest,
Kossuth tér 2.

Egyetemi szintû tanári
v. és szakképzettség, 5
év szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga.

Pedagógiai Intézet és
Helytörténeti Gyûjte-
mény
1181 Budapest,
Kondor Béla stny. 10.
Intézményvezetõ.

Egyetemi szintû v. és
szakképzettség, 10 év
szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga.

Nevelési Tanácsadó
1181 Budapest,
Kondor Béla stny. 10.
Intézményvezetõ.

Szakirányú felsõfokú
iskolai v. és szakkép-
zettség (pszichológus
vagy gyermekpszichiá-
ter), 5 év szgy.
Elõny: szakvizsga.

Vasvár Város
Képviselõ-testülete
9800 Vasvár,
Alkotmány u. 1.
Tel.: (94) 572-010

Kardos László Általá-
nos Iskola
Intézményvezetõ.

Felsõfokú szakirányú
v., továbbá pedagó-
gus-szakvizsga, leg-
alább 5 év szgy.

ÁEI: 2007. aug. 16.
A kinevezés határozott idõre,
2007. aug. 16-tól 5 tanévre,
2012. aug. 15-ig szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ 30 napon belül.
A pályázatnak tartalmaznia kell a
pályázó eddigi munkahelyeinek és
munkakörének felsorolását is.
Pc-f: polgármester.
Tel.: (94) 572-012 és
(94) 572-014 telefonszámon.

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

Tolna Megyei Önkor-
mányzat Általános
Mûvelõdési Központja
Pedagógiai, Kulturális
Intézete és Esélyek
Háza
7100 Szekszárd,
Széchenyi u. 53.

Egyetemi szintû v. és
szakképzettség, 10 év
szgy., az intézményben
fennálló határozatlan
idõre szóló alkalmazás.
Elõny: vezetõi gyakor-
lat, pedagógus-szak-
vizsga megléte,
közmûvelõdési terüle-
ten szerzett felsõfokú
v., idegen nyelv ismere-
te.

ÁEI: 2007. jún. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig szól.
A pályázathoz nyilatkozatot is
kell csatolni arra vonatkozóan,
hogy a pályázati anyagot a jog-
szabályban elõírt testületek meg-
ismerhessék.
f: Tolna Megyei Önkormányzati
Hivatal Humánszolgáltatási Osz-
tálya.
Tel.: (74) 505-628
Pc: dr. Puskás Imre a közgyûlés
elnöke.
A borítékon kérik feltüntetni:
„Igazgatói pályázat”
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Általános Mûvelõdési
Központ
2244 Úri,
Rákóczi út 35.
Tel./fax: (29) 656-160

Községi és Iskolai
Könyvtár
Intézménység könyvtá-
ros
Intézményegység-
vezetõ könyvtáros

Szakirányú felsõfokú
v., 5 év könyvtárosi
gyakorlat.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Pbhi: 2007. ápr. 30.
Pehi: 2007. máj. 31.
Juttatás: 100% pótlékalap veze-
tõi pótlék.
szl.: nincs.
Pc: ÁMK
A pályázatot könyvtáros megje-
löléssel kell benyújtani.

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 pályázati kiírásban feltüntetett egyéb jogszabály tartalmazza.

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

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

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

meg.

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

1. 2. 3. 4.

Pedagógus állások

Bácsalmási Hunyadi Já-
nos Gimnázium, Szak-
iskola és Kollégium
Bácsalmás

Matematika–fizika sza-
kos tanár,
magyar szakos tanár

Egyetemi v. ÁEI: azonnal.
Pc: Kerényiné Szalai Katalin
igazgató.

Magyar Gyula Kerté-
szeti Szakközépiskola
és Szakiskola
1106 Budapest,
Maglódi út 8.
Tel.: 261-8624,
261-8695
Fax: 260-1217

Logopédus-konduktor Egyetemi v.

Károlyi Mihály Keres-
kedelmi és Vendéglátó-
ipari Szakképzõ Iskola
2700 Cegléd,
Kossuth Ferenc u. 18.
Tel.: (53) 505-481,
(53) 505-482

Magyar–angol vagy
történelem szakos kö-
zépiskolai tanár

Vendéglátós szaktanár

Egyetemi v.

Fõiskolai v.

ÁEI: azonnal.
A pályázathoz csatolni kell mo-
tivációs levelet is.
étkh.

Berzsenyi Dániel Gim-
názium
9500 Celldömölk,
Nagy S. tér 13.
Tel.: (95) 420-049
Fax: (95) 421-788
e-mail: celld_gimi@
freemail.sulinet.hu

2 fõ matematika–fizika
szakos tanár
vagy
1 fõ matematika–bár-
mely és
1 fõ fizika–bármely
szakos tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2007. aug. 16.
Pbhi: 2007. máj. 15.
Pehi: 2007. máj. 31.
Napi bejárás esetén az utazási
költség 80%-ának térítése.

Krammer Teréz Zene-
iskola
2141 Csömör,
Szabadság út 3.

Klarinét-szaxofon tanár
(részmunkaidõ 15 óra)

Felsõfokú szakirányú v. ÁEI: azonnal.
A pályázathoz írásos önéletraj-
zot kell csatolni.
Pc: Ráduly Ildikó igazgató.

Gróf Batthyány Lajos
Alapítványi Szakközép-
iskola és Szakiskola
3000 Hatvan,
Tanács út 9.
Tel.: (37) 540-186
Fax: (37) 540-187

Informatika tanár Egyetemi v. ÁEI: azonnal.
Pc.: Szombati Lajos igazgató.
Jelentkezés szóban vagy írásban.

Hevesi Kistérség Több-
célú Társulása
3360 Heves,
Arany János út 36/B.
Tel.: (36) 545-114

Nevelési Tanácsadó
3360 Heves,
Arany János út 36/B.
Pszichológus

Szakirányú (egyetemi)
v.

ÁEI: azonnal.
Az állás határozatlan idõre szóló
kinevezés.
p: különleges szakértelmet
igénylõ tevékenység szerinti
pótlék.

Közös Fenntartású és
Közös Igazgatású Pusz-
tai Ferenc Általános Is-
kola és Napközi

Általános iskolai tanító
(tanulószobás)

Felsõfokú iskolai v. ÁEI: azonnal.
Kinevezés részmunkaidõs, hatá-
rozott idõre.
étkh.
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1. 2. 3. 4.

Otthonos Óvoda Igaz-
gatótanácsa
8471 Káptalanfa,
Kossuth u. 85.
Tel./fax: (87) 576-014,
(87) 576-015

Pc-f.: Réthy István intézményve-
zetõ.

Általános Iskola Igaz-
gatósága
5321 Kunmadaras,
Kossuth tér 5–7.
Pf.: 26

Gyógypedagógiai sza-
kos tanár

Szakirányú v. ÁEI: 2007. aug. 16.
tp., étkezési utalvány, szükség
esetén szl.
Pc: Marek Györgyné igazgató
Tel.: (59) 327-533, (59) 527-344

Általános Mûvelõdési
Központ Általános Is-
kolája
6921 Maroslele,
Árpád u. 2.

Angol–matematika
vagy angol–kémia sza-
kos általános iskolai ta-
nár

Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: van szl.
Pc: Vinczéné Faragó Anikó
igazgató

Barabás György Mû-
szaki Szakközépiskola
és Szakiskola
9600 Sárvár,
Kisfaludy S. u. 2/a.
Tel.: (95) 520-192
Fax: (95) 320-414
e-mail: bgymki@bara-
bas.sulinet.hu

Angol–földrajz szakos
tanár

Egyetemi v. ÁEI: azonnal.
ékth.
pc: Lakatné Mester Éva igazgató

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

Informatika–bármely
szakos tanár

Egyetemi v. ÁEI: azonnal.
f: dr. Pataki Mihály igazgató

Péchy László Általános
Iskola és Könyvtár
4353 Tiborszállás,
Dózsa u. 18.

Fizika–számítástechni-
ka vagy fizika–matema-
tika szakos tanár

Fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
A megbízás határozatlan idõre
szól.
ékth., utazási költség, tp.
Pc: Bíró Sándorné igazgató.

Zárás után érkezett közlemények, pályázati felhívások

OKM-közlemény a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíj intézményi ösztöndíjrészérõl

A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról rendelkezõ, a felsõoktatási hallgatók juttatásairól szóló
175/2006. (VIII. 14.) Korm. rendelet 17. § (5) bekezdése alapján a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíj intézményi ösztöndíjrészének havi egy fõre jutó legnagyobb összege a 2007. évben 5 000 Ft.

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter
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A Magyar Innovációs Alapítvány meghirdeti
a Gazdasági és Közlekedési Minisztériummal,
a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériummal,
a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériummal,
a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatallal,
a Magyar Szabadalmi Hivatallal,
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával
közösen.

A 2006. évi Magyar Innovációs Nagydíj pályázatot

A 15. alkalommal kiírt pályázaton azok a Magyarországon bejegyzett társaságok vehetnek részt, amelyek a 2006. évben
kiemelkedõ innovációs teljesítménnyel (új termékek, új eljárások, új szolgáltatások értékesítése) jelentõs hasznot értek
el. Az innováció kiindulási alapja kutatás-fejlesztési eredmény, szabadalom, know-how alkalmazása, technoló-
gia-transzfer stb. lehet.
Elõzõ nagydíj pályázatokon díjazott innovációval újból pályázni nem lehet.

Tartalmi követelmények:
– egyoldalas összefoglaló: az innováció tárgyának ismertetése: továbbá az innovációt megvalósító szervezet(ek) neve,
címe, telefonszáma, e-mail címe; valamint az innováció gazdasági és egyéb eredményeinek, referenciáinak felsorolása;
– részletes leírás a megvalósításról és az elért piaci, ill. gazdasági eredményrõl (többleteredmény, többlet éves árbevétel,
piaci részesedés növekedése stb.) max. 10 A/4-es oldalon;
– referenciák (szakvélemény, vevõk véleménye, fotó, videófilm, szakcikk stb.);
– nyilatkozat a közölt adatok, információk hitelességérõl, valamint a szellemi tulajdonvédelmi jogokról.

A bírálóbizottság a Magyar Innovációs Alapítvány Kuratóriuma által felkért szakemberekbõl áll, elnöke a gazdasági és
közlekedési miniszter.

A 2006. évi Magyar Innovációs Nagydíj pályázat értékelésének szempontjai:
1. 2006-ban elért többleteredmény vagy többletárbevétel és egyéb mûszaki, gazdasági elõnyök.
2. Eredetiség, újszerûség.
3. Társadalmi hasznosság.

Az év legjelentõsebb innovációját elismerõ nagydíj mellett további kiemelkedõ innovációs teljesítmények a GKM, az
FVM, a KvVM, az NKTH, az MSZH és az MKIK 2006. évi innovációs díját kapják.
A díjak ünnepélyes átadására 2007. március végén kerül sor az Országházban.
Az alapítvány a bírálóbizottság által minden jelentõs innovációnak minõsített pályázatot díszoklevéllel ismer el.
A pályázatok összefoglalóit külön kiadványban és a világhálón közzéteszi.

Prof. Závodszky Péter s. k.,
kuratóriumi elnök

Beadási határidõ: 2007. február 13., 12 óráig beérkezõen.
A pályázatokat kinyomtatva, 3 példányban (az egyoldalas összefoglalót lemezen is) az alábbi címre kell eljuttatni:

Magyar Innovációs Alapítvány, 1036 Budapest, Lajos u. 103.
További információ: dr. Antos László titkár, tel.: 453-6572, fax: 240-5625, e-mail: innovacio@innovacio.hu;

http://www.innovacio.hu
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Pályázat

AZ ELTE PEDAGÓGIAI ÉS PSZICHOLÓGIAI KAR
pályázatot hirdet
PSZICHOLÓGIAI INTÉZETÉNEK
Tanácsadás Pszichológiája Intézeti Központjába
részfoglalkozású egyetemi docensi állásra

A kinevezendõ egyetemi docens feladata lesz egyéni tanácsadás, valamint elméleti és gyakorlati órák tartása. A pszicho-
lógia alapképzésben a pszichoterápiás elméletek és a klinikai pszichológia tárgyak oktatása.
A pályázat elbírálásakor elõnyben részesül a szakterület azon mûvelõje, aki kutatási eredményeket mutat fel az öngyil-
kosság-megelõzés lehetõségeinek kutatásában, valamint a szociális szorongás kognitív jellemzõinek módszeres vizsgá-
latában.
Az egyetemi docensi állásra pályázónak doktori, vagy azzal egyenértékû fokozattal, habilitációval, valamint legalább
8 éves felsõoktatási intézményben oktatási tevékenység ellátását célzó munkavégzésre irányuló jogviszonnyal kell ren-
delkeznie. Meg kell felelnie továbbá a Felsõoktatási törvényben (2005. évi CXXXIX. tv.) az egyetemi docensekkel
szemben támasztott követelményeknek; 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseiben elõírtaknak, és
az ELTE SzMSz III. kötet Foglalkoztatási Követelményrendszerében foglalt feltételeknek.

A pályázathoz mellékletként csatolni kell:
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– a pályázó szakmai munkájára vonatkozó terveit;
– a szakképzettséget, tudományos fokozatot, nyelvismeretet, egyéb képzettséget tanúsító okiratok, illetve a habilitált
doktori oklevél másolatát, az eredeti okiratok bemutatása mellett;
– megjelent publikációk bibliográfiai adatait;
– erkölcsi bizonyítványt.

A szabályosan felszerelt pályázatokat az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Dékáni Titkárságára (1075 Budapest
VII., Kazinczy u. 23–27., I/102.) kell a megjelenéstõl számított 30 napon belül benyújtani.

Dr. Hudecz Ferenc s. k.,
rektor

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM
ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR
Büntetõjogi Tanszéke
pályázatot hirdet
egyetemi adjunktusi tisztség betöltésére

A kinevezendõ egyetemi adjunktus feladata:
– büntetõ anyagi jog tantárgyhoz kapcsolódó valamennyi oktatási feladat ellátása, elõadások, szemináriumok, speciális
kollégiumok tartása, vizsgáztatás,
– évfolyam és záró dolgozatok témavezetése,
– tankönyvek, egyetemi jegyzetek, oktatási segédanyag írása,
– kutatásokban való részvétel, a kutatási eredmények publikálása,
– feladata továbbá a tudományos diákköri munka segítése.

Pályázati feltételek:
– szakirányú egyetemi végzettség,
– doktorjelölti jogviszony létesítése,
– legalább 4 év felsõoktatási gyakorlat,
– tudományos tevékenység,
– külsõ pályázó esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
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A pályázathoz mellékelni kell:

– részletes szakmai önéletrajzot,
– a feladatkör ellátásának szakmai koncepcióját,
– szakképzettséget, az idegennyelv-tudást tanúsító okiratok másolatát,
– tudományos munkák jegyzékét.

A kinevezés határozatlan idõre szól.
A pályázat benyújtásának helye: a Károli Gáspár Református Egyetem Rektori Hivatala, 1091 Budapest, Kálvin tér 9.
A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenést követõ 30 nap.
A pályázat elbírálása a benyújtás határidejétõl számított 15 napon belül történik.

Dr. Szûcs Ferenc s. k.,
rektor

Zárás után érkezett pályázatok

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

1. 2. 3. 4.

Vezetõi állások

Budafok-Tétény Buda-
pest, XXII. Kerület Ön-
kormányzatának
Képviselõ-testülete
1221 Budapest, Város-
háza tér 11.

3. sz. Egyesített Óvoda
1222 Budapest,
Ják u. 44–46.
Óvodavezetõ

Óvodapedagógusi fõis-
kolai v., 5 év szgy.
Elõny: közoktatás-veze-
tõi szakvizsga.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A magasabb vezetõi megbízás
5 év idõtartamra szól.
Pc: Budafok-Tétény Budapest
XXII. Kerület Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal Közokta-
tási és Sport Iroda
1221 Budapest,
Városháza tér 11.
Tel.: 229-2686, 229-2649

Árpád Utcai Általános
és Német Nemzetiségi
Iskola
1222 Budapest,
Árpád u. 2.
Iskolaigazgató

Német nemzetiségi pe-
dagógusi v., 5 év szgy.
Elõny: közoktatás-veze-
tõi szakvizsga.

Kossuth Lajos Ma-
gyar–Angol Két Tanítá-
si Nyelvû Általános
Iskola
1221 Budapest,
Kossuth Lajos u. 22.
Iskolaigazgató

Fõiskolai vagy egyete-
mi pedagógusi v., 5 év
szgy.
Elõny: közoktatás-veze-
tõi szakvizsga.

Pedagógiai Kabinet
1225 Budapest,
Nagytétényi út 291.
Vezetõi állás

Egyetemi szintû v., 10
év szgy.
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Nevelési Tanácsadó
1221 Budapest,
Szent István tér 1.
Vezetõi állás

Pszichológus v. gyer-
mekpszichiáter szakké-
pesítés, 5 év szgy.

Debrecen Megyei Jogú
Város Polgármesteri
Hivatala
4026 Debrecen,
Kálvin tér 11.
Tel.: 517-601, 517-696

Bajcsy-Zsilinszky Szo-
boszlói Úti Óvoda
4025 Debrecen,
Bajcsy-Zsilinszky u. 64.
Óvodavezetõ

Görgey Utcai Óvoda
4032 Debrecen,
Görgey u. 5–7.
Óvodavezetõ

Kurucz Utcai Óvoda
4028 Debrecen,
Kurucz u. 22–30.
Óvodavezetõ

Lehet Utcai Óvoda
4032 Debrecen,
Lehel u. 18.
Óvodavezetõ

Sámsoni-Jánosi Úti
Óvoda
4033 Debrecen,
Sámsoni u. 99.
Óvodavezetõ

Sípos Utcai Óvoda
4034 Debrecen,
Sípos u. 6.
Óvodavezetõ

A felsõfokú iskolai vég-
zettségnek és szakkép-
zettségnek megfelelõ
legalább 5 év óvodában
– óvodapedagó-
gus-munkakörben eltöl-
tött szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga.

A megbízás idõtartama 5 év,
2007. aug. 1-jétõl 2012. júl. 31-ig
szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ 30 nap, illetve az
ezt követõ elsõ testületi ülés.
A pályáztató minõsíti a pályázó:
szakmai koncepcióját, vezetõi ké-
pességeit, rátermettségét, pályá-
zatának Debrecen város
intézkedési tervéhez és az önkor-
mányzat minõségirányítási prog-
ramjához való illeszkedését.
A pályázatnak tartalmaznia kell a
nyilatkozatot arról, hogy hozzájá-
rul-e ahhoz, hogy a pályázatot el-
bíráló testület a személyét érintõ
ügy tárgyalásakor nyílt ülést tart-
son.
Pc.: Debrecen Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatala
Humán Fõosztály
4026 Debrecen, Kálvin tér 11.
Tel.: 517-601 és 517-696.
Benyújtandó példányszám: 5
(1 példány mellékletekkel együtt,
4 példány csak az intézmény ve-
zetésére vonatkozó szakmai hely-
zetelemzésre épülõ fejlesztési
elképzeléseket is részletezõ prog-
ramot tartalmazza, különös figye-
lemmel a Debrecen város
közoktatási, feladatellátási, intéz-
ményhálózat mûködtetési és fej-
lesztési tervére, valamint az
intézmény elfogadott nevelési, ill.
pedagógiai programjára és az Ön-
kormányzat Minõségirányítási
Programjára.)

Bocskai István Általá-
nos Iskola
4029 Debrecen,
Munkácsy u. 4.
Igazgató

A felsõfokú iskolai vég-
zettségnek és szakkép-
zettségnek megfelelõ
legalább 5 év – elsõsor-
ban általános iskolában –
pedagógus-munkakörben
eltöltött szgy. Elõny: pe-
dagógus-szakvizsga.
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Epreskerti Általános Is-
kola
4030 Debrecen,
Epreskert u. 80.
Igazgató

Gönczy Pál Általános
Iskola
4225 Debrecen,
Gönczy Pál u. 1–3.
Igazgató

Lórántffy Zsuzsanna
Általános Iskola
4225 Debrecen,
Józsakert u. 9.
Igazgató
Bólyai Általános Iskola,
Óvoda és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény
4032 Debrecen,
Bolyai u. 29.
Igazgató

Újkerti Nevelési-Okta-
tási Központ Általános
Iskola, Diákotthon és
Óvoda
4032 Debrecen, Jerikó
u. 17–21.
(önállóan gazdálkodó
gazdasági egység)
Igazgató
A pályázat nyertese
egyben az általános is-
kolai intézményegység
vezetõje

A felsõfokú iskolai vég-
zettségnek és szakkép-
zettségnek megfelelõ
legalább 5 év – elsõsor-
ban többcélú közoktatá-
si intézményben –
pedagógus-munkakör-
ben eltöltött szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga.

Ady Endre Gimnázium
4024 Debrecen,
Liszt F. tér 3.
Igazgató

Fazekas Mihály Gimná-
zium
4125 Debrecen,
Hatvan u. 44–46.
Igazgató

A felsõfokú iskolai vég-
zettségnek és szakkép-
zettségnek megfelelõ
legalább 5 év – elsõsor-
ban gimnáziumban –
pedagógus-munkakör-
ben eltöltött szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga.
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Erdey-Grúz Tibor
Vegyipari és Környe-
zetvédelmi Szakközép-
iskola
4024 Debrecen,
Csapó u. 29–35.
Igazgató

Mechwart András Gép-
ipari és Informatikai
Szakközépiskola
4025 Debrecen,
Széchenyi u. 58.
Igazgató

A felsõfokú iskolai vég-
zettségnek és szakkép-
zettségnek megfelelõ
legalább 5 év – elsõsor-
ban szakközépiskolá-
ban –
pedagógus-munkakör-
ben eltöltött szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga.

Dienes László Gimná-
zium és Egészségügyi
Szakképzõ Iskola
4027 Debrecen,
Thomas Mann u. 16.
Igazgató

Kereskedelmi és Ven-
déglátóipari Szakkö-
zépiskola és Szakiskola
4027 Debrecen,
Vénkert u. 2.
Igazgató

Povolny Ferenc Szak-
képzõ Iskola
4028 Debrecen,
Kassa u. 5.
Igazgató (önállóan gaz-
dálkodó gazdasági egy-
ség)

A felsõfokú iskolai vég-
zettségnek és szakkép-
zettségnek megfelelõ
legalább 5 év – elsõsor-
ban középiskolában –
pedagógus-munkakör-
ben eltöltött szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga.

Deák Ferenc Középis-
kolai Kollégium
4024 Debrecen,
Tímár u. 1.
Kollégiumi igazgató

Középiskolai Sportkol-
légium
4132 Debrecen,
Móricz Zs. krt. 4.
Kollégiumi igazgató

A felsõfokú iskolai vég-
zettségnek és szakkép-
zettségnek megfelelõ
legalább 5 év – elsõsor-
ban középiskolai
kollégiumban – peda-
gógus-munkakörben el-
töltött szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga.
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Encs Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
3860 Encs,
Petõfi út 75.
Tel.: (46) 385-611
Fax: (46) 385-943

Petõfi Sándor Általános
Iskola és Mûvészeti Is-
kola Alapiskola
Igazgató

Kazinczy Ferenc Álta-
lános Iskola és Mûvé-
szeti Alapiskola
Igazgató

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

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás idõtartama 5–10 év.
Pc: önkormányzat.

Halásztelek Nagyköz-
ség Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2314 Halásztelek,
Posta köz 1.
Tel.: (24) 517-260,
(24) 517-290
Fax: (24) 517-270

Hunyadi Mátyás Általá-
nos Mûvelõdési Köz-
pont
2314 Halásztelek,
Somogyi Béla u. 50–52.
Magasabb vezetõ be-
osztású intézményveze-
tõ

Egyetemi, vagy fõisko-
lai v., pedagógus-szak-
vizsga, 5 év szgy., 5 év
közoktatási vezetõi
gyakorlat.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pehi: a pályázati határidõ lejártát
követõ 60 napon belül.
Pályázathoz csatolandó az okle-
vél hiteles másolata.
A hiányosan benyújtott pályáza-
tok formai hibásnak minõsülnek
és a pályázatból kizáratnak.
Pc: Halásztelek Nagyközség
jegyzõje.

Herend Környéki Ön-
kormányzatok Család-
segítõ és Gyermekjóléti
Szolgálatot Fenntartó
Társulása
Tel.: (88) 513-700
Fax: (88) 513-705

Herend Környéki Ön-
kormányzatok Család-
segítõ és Gyermekjóléti
Szolgálatot Fenntartó
Társulás Szolgálata
8440 Herend,
Kossuth u. 125.
Intézményvezetõ

Az 1/2000. (I. 7.)
SZCSM rendelet 3. sz.
mellékletében elõírt fel-
sõfokú szakirányú szak-
képzettség, legalább 5
év felsõfokú végzettsé-
get vagy felsõfokú
szakmai képesítést
igénylõ, a gyermekvé-
delem, a szociális ellá-
tás, ill. a közoktatás
területén végzett mun-
kakörben szerzett szgy.,
szociális szakvizsga,
„B” kategóriás jogosít-
vány.
Elõny: vezetõi gyakor-
lat.

A megbízás idõtartama 5 év.
ÁEI: a pályázat elbírálást követõ
hónap 1. napjától.
Pbhi: a Szociális Közlönyben
való megjelenéstõl számított
30 nap.
Pehi: a pályázat benyújtási ha-
táridejét követõ 30 nap. A pályá-
zatokat Herend Környéki
Önkormányzatok Családsegítõ
és Gyermekjóléti Szolgálatot
Fenntartó Társulásának Tanácsa
bírálja el. A pályázattal kapcso-
latban bõvebb felvilágosítás kér-
hetõ dr. Virányi Judit herendi
aljegyzõnél a
(30) 205-2188-as telefonszámon.
Pc: Herend Város Önkormány-
zat Polgármesteri Hivatalának
címezve, a Társulási Tanács el-
nökének részére postai úton kell
megküldeni.
8440 Herend, Kossuth u. 97.
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Szivárvány Óvoda,
Általános Iskola,
Speciális Szakiskola,
Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat, Nevelési
Tanácsadó és Tanulási
Képességet Vizsgáló
Szakértõi és Rehabilitá-
ciós Bizottság
8800 Nagykanizsa,
Rózsa út 9.
Tel./fax: (93) 314-026

Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat
Intézményegység-ve-
zetõ

Tanulási Képességet
Vizsgáló Szakértõi és
Rehabilitációs Bizott-
ság
Intézményegység-veze-
tõ

A 14/1994. (VI. 24.)
MKM rendelet a képzé-
si kötelezettségrõl 3. §
(10) bekezdés alapján,
5 év szgy.

ÁEI: 2007. máj. 1.
A megbízás 5 nevelési évre,
2012. július 31. napjáig szól.
Pehi: a közzétételtõl számított
90 napon belül.
f: Balassáné Tüske Ágnes
Tel.: (93) 314-026
Pc.: Szivárvány Óvoda, Általá-
nos Iskola, Speciális Szakiskola,
Egységes Pedagógiai Szakszol-
gálat, Nevelési Tanácsadó és Ta-
nulási Képességet Vizsgáló
Szakértõi és Rehabilitációs Bi-
zottság
8800 Nagykanizsa,
Rózsa út 9.

Ózd Kistérség Többcé-
lú Társulás
3600 Ózd,
Városház tér 1.
Tel.: (48) 574-111
Fax: (48) 574-198

Kistérségi Gyermekjó-
léti Intézmény
Intézményvezetõ (hatá-
rozatlan közalkalmazot-
ti kinevezés)
Feladata: a Gyermekjó-
léti Központot, a Böl-
csõdét, a Családok
Átmeneti Otthonát és a
Gyermekek Átmeneti
Otthonát magába fog-
laló Kistérségi Gyer-
mekjóléti Intézmény
tevékenységének szer-
vezése, irányítása és el-
lenõrzése.

A személyes gondosko-
dást nyújtó gyermekjó-
léti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint
személyek szakmai fel-
adatairól és mûködésük
feltételeirõl szóló
15/1998. (IV. 30.) NM
rendelet 2. sz. mellékle-
te I. részének 1. pontjá-
ban meghatározott
szakképzettség, szociá-
lis szakvizsga, legalább
5 év felsõfokú végzett-
séget vagy felsõfokú
szakmai képesítést
igénylõ, a gyermekvé-
delem, a szociális ellá-
tás, ill. a közoktatás
területén végzett mun-
kakörben szerzett szgy.,
vezetõi gyakorlat.
Elõny: szociális szak-
vizsga, gyermekjóléti
alapellátás témacsoport-
ból.

ÁEI: 2007. ápr. 1.
A megbízás 5 évre, 2012 márc.
31-ig szól.
Pbhi: 2007. márc. 1.
Pehi: a pályázat benyújtási ha-
táridejének lejártát követõ
30 nap.
Csatolandó: a végzettséget iga-
zoló okmányok hiteles másolata.
f: (48) 574-140 telefonszámon.
Pc: társulás elnöke.

Paks Város Önkor-
mányzata
7030 Paks,
Dózsa György út
55–61.
Tel.: (75) 500-500
Fax: (75) 500-594

I. István Szakképzõ Is-
kola
7030 Paks-Biritó
Tel.: (75) 431-1278

Egyetemi szintû tanári
végzettség, továbbá pe-
dagógus-szakvizsga,
legalább 5 év pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szgy.
Elõny: közoktatási ve-
zetõi szakképesítés.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 5 évre, 2012. júl.
31-ig szól.
Pbhi: a pályázatokat a Kulturális
Közlönyben való megjelenést
követõ 30 napon belül kell be-
nyújtani.

2. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 79



1. 2. 3. 4.

Pehi: a pályázat benyújtási ha-
táridõtõl számított 30 napot kö-
vetõ elsõ képviselõ-testületi
ülés.
vp: a jogszabály szerinti pótlék-
alap 300%-a.
A pályázat elkészítésénél figye-
lembe kell venni az intézmény
helyi nevelési programját.
f: a Polgármesteri Titkárság Ok-
tatási és Kulturális Csoportjánál
kérhetõ a (75) 500-579-es tele-
fonszámon.
Pc: Dr. Blazsek Balázs címzetes
fõjegyzõ.

Rábapatona Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
9142 Rábapatona,
Kossuth u. 18.

Petõfi Sándor Általános
Mûvelõdési Központ
[többcélú intézmény;
1993. évi LXXIX. tv.
33. § (1) c) pont]
9142 Rábapatona, Isko-
la tér 1.
Intézményvezetõ

A magasabb vezetõi megbízás
5 éves idõtartamra szól, 2007. júl.
1-jétõl 2012. jún. 30-ig.
Pályázati eljárási határidõ: a vé-
leményezési határidõt követõ 30
napon belül. A pályázathoz mel-
lékelni kell: iskolai végzettséget,
szakképzettséget tanúsító okira-
tok, illetõleg ezek közjegyzõ ál-
tal hitelesített másolatát.
vp: az illetményalap 300%-a.
Konzultációs lehetõség elõzetes
bejelentkezés alapján a pályázati
határidõ lejárta elõtt a polgár-
mesteri hivatalban dr. Jász Lipót
jegyzõnél.
Tel.: (96) 583-000,
(20) 465-1721
Pc: polgármesteri hivatal dr. Jász
Lipót jegyzõ.

Rimóc Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
3177 Rimóc,
Madách tér 1.
Tel.: (32) 598-010, fax:
(32) 388-391

Általános Iskola, Nap-
közi Otthonos Óvoda és
Könyvtár
(többcélú intézmény)
Intézményvezetõ

Szakirányú felsõfokú
iskolai v., vagy felsõfo-
kú végzettség és szak-
irányú felsõfokú
szakképzettség, peda-
gógus-szakvizsga vagy
azzal egyenértékû vizs-
ga, legalább 5 év peda-
gógus-munkakörben
szerzett szgy.
Elõny: angolnyelv-tu-
dás, 5 év általános isko-
lában eltöltött vezetési
gyakorlat.

A magasabb vezetõi állásra tör-
ténõ megbízás 5 évre szól.
ÁEI: 2007. júl. 16.
Pehi: 2007. máj. 31.
A pályázathoz csatolni kell: a
pályázó kézzel írt szakmai ön-
életrajzát, a végzettséget és a
szakképzettséget igazoló doku-
mentumait közjegyzõ által hite-
lesítve, nyilatkozatot arra
vonatkozóan, hogy a pályázati
anyagot az eljárásban részt ve-
võk megismerhetik. Igény esetén
szl. biztosított.
Pc: Beszkid Andor polgármester
(1 példányban).
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Szombathely Megyei
Jogú Város Önkor-
mányzata

Egyesített Bölcsõdei In-
tézmény és egyben mint
a Módszertani Bölcsõde
9700 Szombathely,
Bem József u. 33.
Intézményvezetõ

Pedagógus vagy felsõ-
fokú szociális alapvég-
zettség, legalább 5 éves
bölcsõdei szgy., család-
védelem, családgondo-
zás vagy gyermekjóléti
alapellátás témacsoport-
ban szerzett szociális
szakvizsga, legalább
2 év vezetõi gyakorlat.
Elõny: legalább közép-
fokú németnyelv-vizs-
gával való rendelkezés.

ÁEI: 2007. máj. 1.
A megbízás 5 évre 2012. ápr.
30-ig szól.
Pbhi: a közlönyben történõ köz-
zétételt követõ naptól számított
15 nap, postai úton történõ be-
küldés esetén a postai bélyegzõ
dátuma kerül figyelembevételre.
Pehi: a közalkalmazottak jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXXIII.
tv.-nek a szociális, valamint a
gyermekjóléti és gyermekvédel-
mi ágazatban történõ végrehajtá-
sáról szóló 257/2000. (XII. 26.)
Korm. rendeletben foglaltak az
irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
az intézmény vezetésére vonat-
kozó programot a szakmai hely-
zetelemzésre épülõ fejlesztési
elképzelésekkel (4 példányban),
iskolai végzettséget, szakképesí-
tést igazoló okiratok hiteles má-
solatát,
nyelvvizsga-bizonyítvány hiteles
másolatát, nyilatkozatot, mely-
ben a pályázó hozzájárul, hogy
pályázati anyagát az eseti bizott-
ság, valamint a közgyûlés és an-
nak szervei megismerjék és abba
betekintsenek.
f: a Polgármesteri Hivatal
Egészségügyi, Szociális és Csa-
ládvédelmi Osztályán.
Tel.: (94) 520-149
Pc: polgármester.
A borítékon „Egyesített Bölcsõ-
dei Intézmény” jeligét kell fel-
tüntetni.

Velencei-tó Környéki
Többcélú Kistérségi
Társulás
2481 Velence, Balatoni
út 65.
Tel.: (22) 589-572

Velencei-tó Környéki
Pedagógiai Szakszolgá-
lat
Igazgató

Szakirányú felsõfokú
végzettség, legalább 5
év logopédusi munka-
körben szerzett szgy.,
szakirányú szakvizsga,
saját gépjármû, jogosít-
vány.
Elõny: vezetõi gyakor-
lat, számítógép-felhasz-
nálói ismeret,
közoktatási szakértõi
gyakorlat.

A megbízás idõtartama 5 év.
ÁEI: az elbírálást követõ hónap
1. napja.
Pehi: a benyújtási határidõt kö-
vetõ 30 nap.
vp: 250%
Pc: Kutai Tibor a társulás elnö-
ke.
A pályázatot gépelve, 3 példány-
ban kell benyújtani.
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Szegedi Kis István Re-
formátus Gimnázium,
Szakközépiskola és
Kollégium
5400 Mezõtúr,
Kossuth Lajos út 2.
Tel.: (56) 350-012,
(56) 350-043
Tel./fax: (56) 350-305

Informatika–bármely,
magyar–bármely, mate-
matika–bármely, an-
gol–bármely szakos
tanár

villamosmérnök,
villamosmérnök-tanár

Egyetemi v.

Egyetemi vagy fõisko-
lai v. (elektrotechni-
ka–elektronika
szakmacsoport tantár-
gyainak tanítása)

ÁEI: 2007. aug. 15.
f: az iskola igazgatójánál
juttatás: szl. vagy szsz.

ÁEI: azonnal.
f: az iskola igazgatójánál
juttatás: szl.

Kõrösi Csoma Sándor
Általános Iskola és
Községi Könyvtár
2252 Tóalmás,
Béke u. 27.
Tel.: (29) 626-050

Gyógypedagógiai tanár
(tanulásban akadályo-
zott gyerekekhez)

Gyógypedagógiai fõis-
kolai szakirányú v.

ÁEI: azonnal.
étkh., szsz: van.
Jelentkezés: személyesen vagy
telefonon az intézmény vezetõ-
jénél.

Helyesbítések

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium az Oktatási Közlöny 2006. december 21-én megjelent 2006/32. számában
közzétett informatikai és hírközlési versenycsoportban meghirdetett országos tanulmányi versenyekrõl szóló hirdetmé-
nyével kapcsolatban a következõ helyesbítést közli:

A komplex tanulmányi versenyek sorából kikerül az 52 4641 05 OKJ-számú Informatikai hálózattelepítõ és üzemel-
tetõ, a Szakma Kiváló Tanulója Verseny körébe pedig bekerül a 31 4641 01 OKJ-számú Informatikai hálózatirend-
szer-telepítõ. A hirdetmény egyéb részei változatlanul érvényesek.

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

Az Oktatási Közlöny 2006. évi 31. számában (3204. és 3205. oldal) 2006. december 6-án megjelent, a Budapesti Gaz-
dasági Fõiskola és a Budapesti Mûszaki Fõiskola rektori megbízatására vonatkozó pályázati kiírásban a megbízás idõtar-
tama tévesen jelent meg.

A Budapesti Gazdasági Fõiskolán a megbízás idõtartama helyesen a következõ: a megbízás 2007. július 1-jétõl 2011.
június 30-áig szól.

A Budapesti Mûszaki Fõiskolán a megbízás idõtartama helyesen a következõ: a megbízás 2007. július 1-jétõl 2012.
június 30-áig szól.

(kézirathiba)
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Az Oktatási Közlöny 2007. évi 1. számában (10. oldal) a Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Tör-
téneti Intézetének Történeti Segédtudományok Tanszékére meghirdetett egyetemi docensi munkakörnél a pályázati fel-
tétel tévesen jelent meg.

A helyes szöveg a következõ:
A pályázónak rendelkeznie kell PhD-fokozattal történettudományból, elismert tudományos és szakmai tevékenység-

gel, legalább 10 éves egyetemi oktatói, továbbá legalább 5 éves közoktatási tanári gyakorlattal.

(kézirathiba)
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként a

HATÁRON TÚLI MAGYAROK KEDVEZMÉNYEINEK
ÉS TÁMOGATÁSÁNAK SZABÁLYAI

címû könyvet.

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

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

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

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

A 336 oldal terjedelmû kiadvány ára 3465 Ft áfával.

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

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

HATÁRON TÚLI MAGYAROK KEDVEZMÉNYEINEK
ÉS TÁMOGATÁSÁNAK SZABÁLYAI

címû, 336 oldal terjedelmû kiadványt

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

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

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

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

megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként

A BÜNTETÕ TÖRVÉNYKÖNYV MAGYARÁZATA
I–III. KÖTET

címû kiadványt.

A Büntetõ Törvénykönyv magyarázata – tekintettel a büntetõjog kialakult felosztására, továbbá a
kommentár könnyebb használatának szempontjaira is – három kötetben jelenik meg. Az elsõ kötet a Btk.
Általános részének, a második és harmadik kötet pedig a Különös részének magyarázatát tartalmazza.

A magyarázat nagymértékben támaszkodik a bírói ítéletek értelmezõ rendelkezéseire, az Alkotmány-
bíróság határozataira, valamint az ET, az EU és más nemzetközi fórumok releváns dokumentumaira;
ugyanakkor nagy hangsúlyt fektet a fogalmak tudományos definiálására és rendszerezésére is. Tekintet-
tel arra, hogy a jogtudomány és a jogalkalmazás által kialakított értelmezési tartomány ismerete nélkül
nem lehet eligazodni a büntetõjog alapkérdéseiben, a kommentár nemcsak a szakmai felhasználók és a
joghallgatók, jogi továbbképzésben részt vevõk számára jelenthet támpontot, hanem a büntetõjog iránt
érdeklõdõk is segítségül hívhatják a kiadványt.

A magyarázat a Hivatalos CD Jogszabálytárban megjelent Btk. kommentár szerkesztett változata.

Az 1400 oldal terjedelmû kiadvány ára: 9597 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 Büntetõ Törvénykönyv magyarázata I–III. kötet címû kiadványt
(az 1400 oldal terjedelmû kiadvány ára: 9597 Ft + postaköltség) ...................... példányban, és kérem
juttassák el az alábbi címre:

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

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

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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OKTATÁSI KÖZLÖNY
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium hivatalos lapja. A szerkesztésért felelõs: dr. Somogyi Éva.
A szerkesztõség címe: Budapest V., Szalay u. 10–14. Telefon: 302-4843.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.).
Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a Fáma Rt. közremûködésével. Telefon: 266-6567.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlony-
bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen, 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.; 1394 Budapest, 62. Pf. 357.
Információ: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Cent-
rumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu).
2007. évi éves elõfizetési díj: 21 924 Ft áfával. Egy példány ára: 693 Ft áfával.
A kiadó az elõfizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 1419-3256

Formakészítés: Sprint Kft.
07.0245 – Nyomta a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert vezérigazgató-helyettes.

Tisztelt Elõfizetõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak tekintjük. Csak
akkor kell változást bejelenteniük a 2007. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát módosítják, vagy új lapra szeretnének
elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Az esetleges módosítást szíveskedjenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves
figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott
10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges. (Levélcím: Magyar
Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2007. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 99 792 Ft/év
Hivatalos Értesítõ 15 372 Ft/év
Határozatok Tára 22 932 Ft/év
Önkormányzatok Közlönye 5 544 Ft/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai 18 900 Ft/év
Bányászati Közlöny 4 788 Ft/év
Belügyi Közlöny 25 452 Ft/év
Egészségbiztosítási Közlöny 22 176 Ft/év
Egészségügyi Közlöny 27 720 Ft/év
Ellenõrzési Figyelõ 3 528 Ft/év
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 18 396 Ft/év
Gazdasági Közlöny 23 436 Ft/év
Hírközlési Értesítõ 6 552 Ft/év
Honvédelmi Közlöny 18 648 Ft/év
Igazságügyi Közlöny 15 876 Ft/év
Jogtanácsadó 6 804 Ft/év

Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 15 120 Ft/év
Közlekedési Értesítõ 24 696 Ft/év
Kulturális Közlöny 18 900 Ft/év
Külgazdasági Értesítõ 20 160 Ft/év
Munkaügyi Közlöny 15 372 Ft/év
Oktatási Közlöny 21 924 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 30 492 Ft/év
Sportértesítõ 5 040 Ft/év
Statisztikai Közlöny 13 104 Ft/év
Szociális Közlöny 15 624 Ft/év
Turisztikai Értesítõ 11 844 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 6 552 Ft/év
Nemzeti Kulturális Alap Hírlevele 5 040 Ft/év
Pénzügyi Szemle 19 908 Ft/év
L'udové noviny 3 780 Ft/év
Neue Zeitung 4 788 Ft/év

Cégközlöny CD

A Cégközlöny hatályos és hiteles céginformációs – az üzleti életben részt vevõk számára nélkülözhetetlen, naprakész – adatbázisát tartalmazó,
heti rendszerességgel lemezen megjelenõ lap formátuma 2007. október 1-jétõl várhatóan megújul. Erre tekintettel a CD a 2007. évben január 1-jétõl

szeptember 30-ig fizethetõ elõ. A háromnegyed éves elõfizetés díja a 20%-os áfával: 106 272 Ft.

Közbeszerzési Értesítõ

A hetente több száz, minden szakterületre kiterjedõ közbeszerzési felhívás részletes leírását és feltételeit tartalmazó Közbeszerzési Értesítõ címû
hivatalos lap révén az elõfizetõk a leggyorsabban, autentikus forrásból értesülhetnek a pályázatokról. Az Értesítõ – a tervezett formátumváltás
miatt – a 2007. évben fél évre fizethetõ elõ. A féléves elõfizetés díja áfával: 55 062 Ft.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (CD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2007. évi éves elõfizetési díjai:

(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)
Önálló változat 72 000 Ft

5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft
10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (CD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2007. évi éves elõfizetési díja

(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)
Önálló változat 72 000 Ft

5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft
10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2006-os évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: 12 000 Ft + áfa.
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