
JOGSZABÁLYOK

Az oktatási és kulturális miniszter
26/2007. (VI. 15.) OKM

rendelete
a bizonyítványok besorolásáról szóló

8/2004. (III. 8.) OM rendelet módosításáról

A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl
szóló 2001. évi C. törvény 67. § (2) bekezdésének c) pont-
jában kapott felhatalmazás alapján, az oktatási és kulturá-
lis miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 167/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában és 3. §-a
(1) bekezdésének e) pontjában meghatározott feladat-
körömben eljárva, a következõket rendelem el:

1. §

A bizonyítványok besorolásáról szóló 8/2004. (III. 8.)
OM rendelet (a továbbiakban: R.) 5. §-a helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„Az Európai Unió jogának való megfelelés

5. § Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak
való megfelelést szolgálja:

a) a személyek szabad mozgása területén elfogadott
egyes irányelveknek Bulgária és Románia csatlakozása te-
kintetében történõ kiigazításáról szóló 2006/100/EK taná-
csi irányelv (2006. november 20.) 1. cikke és melléklete,

ba) a Bizottság 94/38/EK irányelve,
bb) a Bizottság 95/43/EK irányelve,
bc) a Bizottság 97/38/EK irányelve,
bd) a Bizottság 2000/5/EK irányelve,
be) a Bizottság 2004/108/EK határozata

által módosított, a 89/48/EGK irányelvet kiegészítve, a
szakoktatás és szakképzés elismerésének második általá-
nos rendszerérõl szóló 92/51/EGK tanácsi irányelv (1992.
június 18.) C. és D. melléklete.”

2. §

Az R. 1. számú melléklete e rendelet mellékletében fog-
lalt rendelkezésekkel egészül ki.
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3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

4. §

Ez a rendelet a személyek szabad mozgása területén el-
fogadott egyes irányelveknek Bulgária és Románia csatla-
kozása tekintetében történõ kiigazításáról szóló
2006/100/EK tanácsi irányelv (2006. november 20.)
1. cikkének és mellékletének való megfelelést szolgálja.

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

Melléklet
a 26/2007. (VI. 15.) OKM rendelethez

A „3. Tengerhajózási ágazat” cím „A) Tengeri közleke-
dés” része a Hollandiára vonatkozó szövegrész után a kö-
vetkezõkkel egészül ki:

„Romániában:
a képzés célja:
– tengeri kormányos (,,timonier maritim”)”;

A „3. Tengerhajózási ágazat” cím „A) Tengeri közleke-
dés” része „amelyekhez a következõ képzések szüksége-
sek:” mondatrészletet követõen a Hollandiára vonatkozó
szövegrész után a következõkkel egészül ki:

„Romániában:
– tengeri kormányos (,,timonier maritim”):
1. 18 életévét betöltött személy;
2. a) rendelkezik a megfelelõ tengerész képzettségi ta-

núsítvánnyal (középiskolai tengerészeti tanulmányok);
tengeri hajón töltött 24 hónapos tengeri szolgálatot teljesí-
tett tengerészként, amelybõl legalább 12 hónapot az elmúlt
öt évben teljesített; részt vett elismert képzésen, amely elõ-
lépteti végrehajtási szintre (7 napos); vagy

b) rendelkezik a megfelelõ tengerész képzettségi tanú-
sítvánnyal (középiskolai tengerészeti tanulmányok) és
rendelkezik a tengerészeti mobil szolgálat területén rádió-
kezelõ, mûszaki kezelõ képzettségi tanúsítvánnyal; 24 hó-
napos tengeri szolgálatot teljesített tengerészként és a ten-
gerészeti mobil szolgálat területén rádiókezelõként, mû-
szaki kezelõként, vagy GMDSS-GOC kezelõként; részt
vett elismert képzésen, amely elõlépteti végrehajtási szint-
re (7 napos)”.

Az oktatási és kulturális miniszter
27/2007. (VI. 15.) OKM

rendelete
a Klebelsberg Kuno ösztöndíjról

Az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatásköré-
rõl szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának
d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a
Balassi Intézet létrehozásáról szóló 309/2006. (XII. 23.)
Korm. rendelet 7. § (4) bekezdésének b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:

1. §

A Klebelsberg Kuno ösztöndíj (a továbbiakban: ösztön-
díj) célja, hogy Klebelsberg Kuno szellemi hagyatékát õri-
zendõ,

a) elõsegítse a külföldi kulturális intézetekben, vala-
mint egyéb helyszíneken a magyar nyelv és kultúra külföl-
di írott és tárgyi emlékeinek tanulmányozását célzó felada-
tok végzését;

b) hozzájáruljon a külföldi kulturális intézetekben fo-
lyó kulturális diplomáciai és szakmai munka sikeres meg-
valósításához, ezzel elõsegítve Magyarország sikeres eu-
rópai integrációját;

c) támogassa bölcsészet- és társadalomtudományi
szakemberek, kutatók, oktatók külföldi könyvtári, kézirat-
tári, múzeumi és levéltári kutatásait, feltárási és forráski-
adási munkáit, valamint kulturális és tudományos célú,
külföldi szakmai tanulmányútját.

2. §

(1) Az ösztöndíjat az oktatási és kulturális miniszter
(a továbbiakban: miniszter) adományozza. Az ösztöndíj
több alkalommal nyerhetõ el. A pályázatot elnyert ösztön-
díjasok névsorát a miniszter az Oktatási és Kulturális Mi-
nisztérium (a továbbiakban: Minisztérium), valamint a
külföldi kulturális intézetek honlapján teszi közzé.

(2) Az ösztöndíj pályázatát a miniszter rendszeres idõ-
közönként, de évenként legalább egy alkalommal hirdeti
meg, és a Kulturális Közlönyben, legalább egy országos
napilapban, valamint a Minisztérium és a külföldi kulturá-
lis intézetek honlapján teszi közzé.

(3) A pályázati felhívás tartalmazza a pályázat feltéte-
leit, a pályázati anyag kötelezõ tartalmát és benyújtásának
határidejét, az ösztöndíj tartalmát.

(4) Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a pályá-
zatot elnyert személy és a Balassi Intézet között az ösztön-
díj folyósításának feltételeit rögzítõ szerzõdés – miniszteri
döntésnek megfelelõ tartalommal – létrejöjjön.
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3. §

(1) A pályázaton az vehet részt, aki egyetemi vagy fõis-
kolai oklevéllel rendelkezik.

(2) A pályázat elbírálásánál elõnyben részesülnek a tu-
dományos, illetve mester fokozattal rendelkezõ, vagy ezek
megszerzése végett tanulmányokat folytató oktatók vagy
kutatók.

4. §

Az ösztöndíjban az részesülhet, aki
a) a 3. §-ban meghatározott feltételeknek megfelel; és
b) a pályázati felhívásban meghatározott dokumentu-

mokat hiánytalanul és határidõn belül csatolta.

5. §

(1) A pályázatokat bíráló bizottság (a továbbiakban: bi-
zottság) bírálja el, s az 1. §-ban megfogalmazott célkitûzé-
sek figyelembevételével javaslatot tesz a miniszternek az
ösztöndíj odaítélésére.

(2) A bizottság elnöke a Minisztérium nemzetközi szak-
államtitkára.

(3) A bizottság létszáma 13 fõ, a Minisztérium képvise-
lõit a miniszter kéri fel.

(4) A bizottság további tagjait – a Balassi Intézet , az Or-
szágos Széchényi Könyvtár, a Magyar Országos Levéltár,
a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi In-
tézet, a Magyar Nemzeti Múzeum képviselõit, valamint a
Bécsi Collegium Hungaricum, a Berlini Collegium
Hungaricum, a Párizsi Magyar Intézet, a Római Magyar
Akadémia és a Moszkvai Magyar Tudományos és Tájé-
koztatási Központ igazgatóit – a miniszter évente kéri fel.

(5) A bizottság évente legalább két alkalommal ülé-
sezik.

6. §

(1) A pályázatokat a bizottság tagjai a pályázati anyag
alapján értékelik.

(2) A formailag hibás pályázatokat a miniszter – a bi-
zottság erre irányuló javaslata alapján – érdemi elbírálás
nélkül elutasítja, és errõl a pályázót értesíti.

(3) A benyújtott pályázatok elbírálására rendelkezésre
álló idõ nem lehet kevesebb 30 napnál.

(4) A bizottság az ösztöndíj odaítélésére vonatkozó ja-
vaslatát egyszerû szavazattöbbség alapján teszi meg, sza-
vazategyenlõség esetén az elnök dönt.

7. §

(1) Az ösztöndíj idõtartama a pályázó által benyújtott
pályázati munkaterv figyelembevételével hozott bizottsá-
gi javaslatnak megfelelõen 1 és 5 hónap közötti terjedelmû
lehet.

(2) Kivételesen indokolt esetben, ha az ösztöndíj idõtar-
tama az 5 hónapot nem éri el, az ösztöndíj idõtartama leg-
feljebb 5 hónapig terjedõ idõtartamra meghosszabbítható.

(3) Az ösztöndíj szállást vagy szállásköltség-hozzájáru-
lást, megélhetést biztosító, igazolás nélküli elismert költ-
ségként adóköteles személyi juttatást, elszámolási kötele-
zettséggel dologi juttatást és útiköltség-térítést (a legrövi-
debb közvetlen útra Magyarország és a megpályázott vá-
ros között egy alkalommal oda-vissza) tartalmaz. A pályá-
zati felhívás ettõl eltérõ is lehet.

8. §

Az ösztöndíjas az ösztöndíj leteltekor jelentést készít az
elvégzett feladatokról. Az ösztöndíj befejezését követõ há-
rom hónapon belül részletes beszámolót ad a bizottságnak
a vállalt feladatok teljesítésérõl, amit tevékenysége ered-
ményeinek dokumentálásával támaszt alá.

9. §

(1) Az ösztöndíj pénzügyi fedezetét a Minisztérium a
Balassi Intézet költségvetési elõirányzatában tervezett for-
rása biztosítja.

(2) A pályázott évben fel nem használt ösztöndíj a kö-
vetkezõ pénzügyi évben nem vehetõ igénybe.

10. §

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

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti:

a) a Klebelsberg Kuno ösztöndíj alapításáról és odaíté-
lésérõl szóló 8/1999. (VI. 3.) NKÖM rendelet és az azt mó-
dosító 16/2004. (VIII. 19.) NKÖM rendelet, valamint az
egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 21/2001.
(XI. 15.) NKÖM rendelet 7. § (2) bekezdése;

b) a külföldi kulturális intézetekrõl szóló 10/2007.
(II. 28.) OKM rendelet 6. § (3) bekezdésének f) pontja.

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter
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Az oktatási és kulturális miniszter
28/2007. (VI. 15.) OKM

rendelete
a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium

költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésû
elõirányzatok pályázat útján történõ felhasználásának

szabályairól

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
(a továbbiakban: Áht.) 24. §-ának (9) bekezdésében, vala-
mint 49. §-ának o) pontjában kapott felhatalmazás alapján
– a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következõket
rendelem el:

A rendelet hatálya

1. §

(1) E rendelet hatálya a XX. Oktatási és Kulturális Mi-
nisztérium (a továbbiakban: minisztérium) költségvetési
fejezethez tartozó fejezeti kezelésû elõirányzatok pályázat
útján történõ felhasználására terjed ki.

(2) E rendelet hatálya más – az (1) bekezdésben megha-
tározott elõirányzatok felhasználására vonatkozó – jogsza-
bályban szabályozott pályázatokra annyiban terjed ki,
amennyiben a jogszabály valamely kérdésrõl másként nem
rendelkezik. E rendelet hatálya nem terjed ki az Útravaló
Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm.
rendeletben szabályozott Útravaló Ösztöndíjprogramra.

(3) Határon túli magyar pályázóknak nyújtandó támo-
gatás esetén figyelemmel kell lenni a szomszédos államok-
ban élõ magyaroknak nyújtott támogatások központi nyil-
vántartásáról szóló 233/2005. (X. 19.) Korm. rendelet ren-
delkezéseire.

(4) Az e rendelet hatálya alá tartozó pályázatok lebo-
nyolításával kapcsolatos, e rendeletben meghatározott fel-
adatokat az oktatási és kulturális miniszter (a továbbiak-
ban: miniszter) és az általa kijelölt pályázatkezelõ szerve-
zetek látják el.

(5) Más szervvel történõ közös pályáztatásra az e szerv-
vel kötött külön megállapodásban foglaltak az irányadók.

A pályázati felhívás és a pályázat tartalmi és formai
követelményei

2. §

(1) A pályázati felhívást a pályázat kiírója internetes
honlapján, valamint határon túli magyar pályázóknak
szóló pályázat esetén szükség szerint a pályázattal érintett
országok egy napi- vagy hetilapjában teszi közzé.

(2) A pályázati felhívásban a pályázat benyújtásának
határidejét úgy kell meghatározni, hogy arra a pályázati

felhívás közzétételétõl számítva legalább 30 nap álljon
rendelkezésre.

3. §

A pályázati felhívás tartalmazza:
a) a pályázat címét;
b) a pályázat célját;
c) a pályázat kiírójának megnevezését;
d) a pályázat nyílt vagy meghívásos jellegét;
e) a pályázat benyújtására jogosult, illetve – szükség

szerint – a pályázatból kizárt természetes és jogi szemé-
lyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkezõ szer-
vezetek körének meghatározását;

f) a pályázat tartalmi és formai követelményeit, a be-
nyújtandó pályázatok példányszámát;

g) a pályázat kiírójának rendelkezésére álló forrás meg-
nevezését és összegét;

h) a támogatásból elszámolható és – szükség szerint –
az el nem számolható költségek körét;

i) szükség szerint az elnyerhetõ támogatás mértékének
alsó és felsõ határát;

j) a finanszírozás módját (elõfinanszírozás, utófinan-
szírozás, több részletben történõ utalás; visszatérítendõ
vagy nem visszatérítendõ támogatás);

k) a pályázat benyújtásának határidejét, helyét és mód-
ját;

l) a pályázatok elbírálásának határidejét és fõbb szem-
pontjait, a pályázat eredményérõl történõ értesítés módját
és határidejét, valamint a döntés közzétételének helyét;

m) a pályázatok elbírálása során döntéshozatalra jogo-
sult (a továbbiakban: döntéshozó) megnevezését;

n) a nyertes pályázókkal (a továbbiakban: kedvezmé-
nyezett) szerzõdést kötõ szerv (a továbbiakban: támogató)
megjelölését;

o) indokolt esetben a megkívánt saját forrás mértékét;
p) a támogatás felhasználására vonatkozó feltételeket,

beleértve a kedvezményezettekkel megkötésre kerülõ
szerzõdés (a továbbiakban: támogatási szerzõdés) feltéte-
leit is;

q) a pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetõségét és
feltételeit;

r) tájékoztatást arra nézve, hogy a pályázók hol kaphat-
nak felvilágosítást a pályázattal kapcsolatban;

s) a pályázati dokumentáció elkészítése során kötelezõ
használatra elõírt ûrlapok, dokumentumok mintáit;

t) egyéb, a pályázat kiírója által szükségesnek tartott
követelményeket.

4. §

A pályázó által benyújtott pályázatnak – szükség szerint
a pályázati felhívásban közölt formában elkészítve – tar-
talmaznia kell
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a) a pályázó azonosító adatait: cégnevét (nevét), szék-
helyét (címét);

b) a pályázó – külföldi pályázó esetén a magyaror-
szági – adószámát (adóazonosító jelét);

c) a pályázó képviselõjének és kapcsolattartójának
nevét;

d) a pályázó elérhetõségét (különösen telefon- és tele-
faxszám, e-mail);

e) a támogatásból megvalósítani tervezett tevékenysé-
gek, feladatok, beszerzések részletes ismertetését, azok
tervezett szakmai hatásait, összefüggéseit a pályázati fel-
hívásban megjelölt pályázati céllal, valamint az ezekhez
kapcsolódó részletes költségtervet;

f) a megvalósításhoz igényelt támogatás általános for-
galmi adót is tartalmazó összegét;

g) a megvalósítás és a finanszírozás tervezett idõbeni
ütemezését;

h) a rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összegét;
i) a pályázati felhívásban elõírt egyéb adatokat.

5. §

(1) A pályázathoz a pályázó a pályázat benyújtásával
egyidejûleg csatolja

a) gazdálkodó szervezet pályázó esetén hatályos létesí-
tõ okiratának (különösen alapító okirat, alapszabály, társa-
sági szerzõdés) egyszerû másolatát;

b) gazdálkodó szervezet pályázó esetén a létezését iga-
zoló hiteles okiratot (különösen cégkivonat, nyilvántartás-
ba vételrõl szóló igazolás, egyéni vállalkozói igazolvány,
valamint – ahol a mûködéshez jogszabály elõírja – mûkö-
dési engedély);

c) gazdálkodó szervezet pályázó képviselõjének hiteles
aláírási címpéldányát;

d) a létezést igazoló okiratban meghatározott képvise-
lõtõl eltérõ képviselet esetén a gazdálkodó szervezet pá-
lyázó képviselõjének aláírási jogosultságát igazoló hiteles
okiratot;

e) nyilatkozatát
1. a pályázatban foglalt adatok, információk és do-

kumentumok teljeskörûségérõl, valódiságáról és
hitelességérõl,

2. arról, hogy az adott tárgyban pályázatot koráb-
ban, illetve egyidejûleg mikor és hol nyújtott be,
és milyen összegben nyert támogatást, illetve mi-
lyen más állami és egyéb támogatást vesz igény-
be,

3. arról, hogy nincs esedékessé vált és meg nem fi-
zetett, az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII.
törvény 178. §-ának 20. pontjában meghatározott
köztartozása, ideértve az államháztartás alrend-
szereibõl folyósított támogatásból eredõ esedé-
kessé vált és meg nem fizetett tartozást is
(a továbbiakban: köztartozás),

4. ahhoz történõ hozzájárulásáról, hogy támogatás el-
nyerése esetén a köztartozások figyelemmel kíséré-
se céljából adószámát (adóazonosító jelét) a Ma-
gyar Államkincstár és az 1. § (4) bekezdésében
meghatározott szervek felhasználják a lejárt köztar-
tozások teljesítése, illetõleg az adósság bekövetke-
zése tényének és összegének megismeréséhez,

5. arról, hogy megfelel az Áht. 15. §-ában meghatá-
rozott rendezett munkaügyi kapcsolatok követel-
ményének, vagy arról, hogy tekintetében e köve-
telmények az Áht. fenti rendelkezése alapján
nem alkalmazandóak,

6. arról, hogy nem áll végelszámolás alatt, illetve el-
lene csõd-, felszámolási eljárás, vagy egyéb, a
megszüntetésére irányuló, jogszabályban megha-
tározott eljárás nincs folyamatban, valamint ar-
ról, hogy a pályázat elbírálásáig, illetve a támo-
gatási szerzõdés lejártáig bejelenti, ha ellene a
fenti eljárások valamelyike indult,

7. arról, hogy támogatás elnyerése esetén a pályázat
szabályszerûségének és a támogatás rendeltetés-
szerû felhasználásának az 1. § (4) bekezdésében,
valamint egyéb, jogszabályban, a pályázati felhí-
vásban, illetve a támogatási szerzõdésben meg-
határozott szervek által történõ ellenõrzéséhez
hozzájárul,

8. arról, hogy a támogatás célja tekintetében adóle-
vonási joggal rendelkezik-e,

9. annak tudomásulvételérõl, hogy a támogatás ked-
vezményezettjének megnevezése, a támogatás
célja, a támogatás összege, a támogatott program
megvalósítási helye nyilvánosságra hozhatók;

f) a pályázó számláját vezetõ pénzügyi intézmény iga-
zolását – a számlaszám megjelölésével – a pályázó számla-
vezetésérõl és fizetõképességérõl;

g) amennyiben a pályázati felhívás saját forrást ír elõ,
annak rendelkezésre állásáról szóló, a számlavezetõ pénz-
ügyi intézmény által kiállított igazolást;

h) a pályázati felhívásban meghatározott egyéb doku-
mentumokat.

(2) Az (1) bekezdés b), d)–g) pontjai alapján benyújtott
dokumentumok kiállításának dátuma nem lehet a pályázat
benyújtásának napjánál 30 napnál régebbi.

(3) Ha a pályázó az oktatási és kulturális miniszter fel-
ügyelete alá tartozó fejezetbe sorolt központi költségvetési
szerv, az (1) bekezdés a)–c) pontjaiban, valamint e) pont-
jának 4., 6. és 8. alpontjaiban foglalt dokumentumokat
nem kell csatolnia. Bármely központi költségvetési szerv
pályázó esetében nem kell csatolni az (1) bekezdés f) pont-
ja szerinti igazolást, továbbá a g) pontban foglalt igazolás
helyett elfogadható az intézmény gazdasági vezetõje által
aláírt nyilatkozat a saját forrás rendelkezésre állásáról.

(4) Ha a pályázó olyan – a (3) bekezdésben meghatáro-
zotton kívüli – gazdálkodó szervezet, amelynek vonatko-
zásában az oktatási és kulturális miniszter – akár részben –
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alapítói vagy tulajdonosi jogokat gyakorol, az (1) bekez-
dés a)–c) pontjaiban foglalt dokumentumokat nem kell
csatolnia.

(5) Külföldi pályázó esetén – amennyiben jogszabály
eltérõen nem rendelkezik – az (1) bekezdés e) pontjának
3–4. alpontjai a magyarországi köztartozások tekintetében
alkalmazandóak, 6. alpontja pedig a pályázóra irányadó
jog (saját jog) szabályai alapján értelmezendõ.

(6) A pályázat kiírója a pályázati felhívásban úgy ren-
delkezhet, hogy amennyiben a határon túli magyar pályázó
a pályázat benyújtását megelõzõ egy év folyamán már
nyújtott be a pályázat kiírójához pályázatot, és nyilatkozik
arról, hogy adataiban az elõzõ pályázathoz benyújtott do-
kumentumokhoz képest változás nem történt, az (1) bekez-
dés a)–c) pontjaiban meghatározott dokumentumokat nem
kell pályázatához csatolnia. Határon túli magyar pályázó
esetén továbbá a pályázat kiírója az (1) bekezdés b) pontjá-
ban meghatározott dokumentum helyett – amennyiben a
pályázó nyilatkozik arról, hogy rajta kívül álló okból nem
képes azt csatolni – elfogadhat a pályázó létezését meg-
felelõen igazoló más dokumentumot is, valamint – indo-
kolt esetben és a pályázati felhívásban rögzített módon –
eltérhet a (2) bekezdésben foglaltaktól az (1) bekezdés
b) pontjában meghatározott dokumentum tekintetében.

(7) Ha a támogató a kedvezményezett részére valamely
közvetítõ szervezeten keresztül folyósítja a támogatást,
e szervezetnek a pályázathoz – a (2)–(6) bekezdésekben
foglaltak figyelembevételével – az (1) bekezdésben meg-
határozott dokumentumok közül csak a b)–d) pontokban,
az e) pont 3–4., valamint 6–9. alpontjaiban, valamint a
h) pontban meghatározott dokumentumokat kell csatolnia.

A pályázat elbírálása

6. §

(1) Ha a pályázó által benyújtott pályázat nem felel meg
a pályázati felhívásban meghatározott formai követelmé-
nyeknek, és a pályázati felhívás lehetõséget nyújt a hiány-
pótlásra, a pályázat kiírója megfelelõ határidõ tûzésével
– a hibák, hiányosságok egyidejû megjelölése mellett –
felszólítja a pályázót pályázatának kijavítására.

(2) Ha a pályázó a hiánypótlásra visszaadott pályázatot
ismét hibásan, hiányosan nyújtja be, a hibákat nem javítja
ki, illetve a hiányosságokat nem pótolja a megadott határ-
idõn belül, vagy a pályázati felhívás nem ad lehetõséget
hiánypótlásra, a hibás, hiányos pályázat további vizsgálat
nélkül elutasítható.

7. §

(1) Nem nyújtható támogatás olyan pályázó részére, aki
a) a pályázati felhívásban meghatározott mértékû saját

forrással nem rendelkezik, vagy azt nem igazolja a pályázati
felhívásban vagy jogszabályban meghatározottak szerint;

b) a pályázat, illetve a támogatásról szóló döntés szak-
mai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan,
hamis vagy megtévesztõ adatot szolgáltatott, vagy ilyen
nyilatkozatot tett;

c) csõd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb, a
megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott
eljárás alatt áll;

d) köztartozása van;
e) az 5. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott nyi-

latkozatok bármelyikét nem csatolja vagy visszavonja;
f) az 5. § (1) bekezdés a)–d) és f)–h) pontjaiban, vagy a

11. § (3) bekezdésében meghatározott dokumentumok va-
lamelyikét nem csatolja.

(2) Ha az (1) bekezdés alapján a pályázó részére nem
nyújtható támogatás, ennek okáról a pályázat kiírója a pá-
lyázót írásban értesíti.

8. §

(1) A pályázatokat a miniszter vagy a pályázat kiírója
által kijelölt Értékelõ Bizottság (a továbbiakban: Bizott-
ság) véleményezi.

(2) Nem vehet részt a pályázat elbírálásában – az õt érin-
tõ rész vonatkozásában – a Bizottságnak az a tagja, aki a
pályázó szervezetnek vezetõ tisztségviselõje, tagja, tulaj-
donosa, képviselõje, felügyelõ bizottsági tagja, munkavál-
lalója, illetve a szervezettel munkavégzésre irányuló jog-
viszonyban áll, továbbá ezek közeli hozzátartozója [a Pol-
gári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény
(a továbbiakban: Ptk.) 685. §-ának b) pontja]. Ha a döntés-
hozatalban az összeférhetetlenség által érintett személy
vett részt, szavazatát figyelmen kívül kell hagyni.

(3) A Bizottság a pályázat elbírálásához szükséges ja-
vaslatát a pályázat benyújtására nyitva álló határidõ lejár-
tát követõ 30 napon belül készíti el, majd azt a pályázat ki-
írója 5 munkanapon belül a döntéshozó elé terjeszti. Az el-
bíráláshoz szükséges javaslat elkészítésére elõírt határidõ-
tõl a pályázat kiírója – indokolt esetben és a pályázati fel-
hívásban rögzített módon – eltérhet.

(4) A Bizottság javaslatát minden esetben jegyzõkönyv-
ben kell rögzíteni. Ha a pályázat jellege ezt lehetõvé teszi,
a jegyzõkönyvben az adott pályázaton forráshiány miatt
nem támogatott, de szakmailag megfelelõ, támogatásra ér-
demesnek ítélt pályázatok sorrendjét is meg kell határozni.

9. §

(1) A pályázatok alapján nyújtandó támogatásokról a
döntéshozó az elõterjesztés benyújtásától számított 30 na-
pon belül dönt. E határidõtõl a pályázat kiírója – indokolt
esetben és a pályázati felhívásban rögzített módon – el-
térhet.

(2) A kedvezményezettek listáját, a megítélt támogatási
összegeket, a támogatás célját, a támogatott program meg-
valósítási helyét a pályázat kiírója a döntést követõ 15 na-
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pon belül – a honlapján történõ közzététellel – nyilvános-
ságra hozza, ezzel egyidejûleg írásban tájékoztatja a pá-
lyázókat a pályázat eredményérõl.

10. §

Ha a kedvezményezett a támogatási szerzõdés megköté-
sétõl visszalép, vagy a támogatási döntés érvényét veszti a
11. § (2) bekezdése alapján, vagy a kedvezményezett a tá-
mogatási szerzõdés megkötését követõen a támogatást
nem kívánja igénybe venni, vagy a felek a támogatási szer-
zõdést egyoldalúan, illetve közös megegyezéssel felbont-
ják vagy megszüntetik, a pályázat kiírója a rendelkezésre
álló keretösszeg figyelembevételével a 8. § (4) bekezdése
szerinti szakmailag megfelelõ, de támogatást el nem nyert
pályázók rangsorában a következõ helyen álló pályázó ré-
szére teszi lehetõvé a támogatási szerzõdés megkötését.

A támogatási szerzõdés és a támogatás folyósítása

11. §

(1) A támogató a kedvezményezettel – a támogatás
igénybevételérõl, felhasználásának feltételeirõl, folyósítá-
sának ütemezésérõl, rendeltetésszerû felhasználásának el-
lenõrzésérõl és elszámolásáról, valamint a szerzõdéssze-
gés jogkövetkezményeirõl, az elállás, felmondás jogáról, a
szerzõdés biztosítékairól – a kedvezményezettek listájá-
nak nyilvánosságra hozatalától számított 45 napon belül
támogatási szerzõdésben állapodik meg.

(2) Ha a kedvezményezettnek felróható okból a szerzõ-
déskötésre az (1) bekezdésben megjelölt határidõn belül
nem kerül sor, a támogatási döntés érvényét veszti.

(3) A kedvezményezett a támogatási szerzõdés megkö-
téséig köteles csatolni a pályázati felhívásban meghatáro-
zott, továbbá a támogatónak a rendezett munkaügyi kap-
csolatok feltételeinek igazolására alkalmas iratokról szóló
1/2006. (II. 2.) FMM rendelet 2/A. §-ában nevesített köte-
lezettsége teljesítéséhez szükséges okiratokat. A kedvez-
ményezett a támogatási szerzõdésben nyilatkozik továbbá
arról, hogy a pályázatához az 5. § (1) bekezdésében foglal-
tak szerint csatolt dokumentumokban meghatározottak
változatlanul fennállnak.

12. §

(1) A támogatási szerzõdésben rögzített támogatási
összeget az abban rögzített feltételekkel, ütemezéssel és
összegekben bocsátja a támogató a kedvezményezett ren-
delkezésére.

(2) Nem nyújtható támogatás annak a kedvezménye-
zettnek, akivel szemben a támogatási szerzõdés megköté-
sét követõen felszámolási vagy végelszámolási eljárás

vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás indul, csõdeljárás esetén pedig a
csõdegyezség létrejöttéig a támogatás folyósítását fel kell
függeszteni.

(3) Ha a támogatott pályázat megvalósítása meghiúsul,
tartós akadályba ütközik, a támogatási szerzõdésben fog-
lalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, a pályázat
összköltsége csökken a tervezetthez képest, a kedvezmé-
nyezett adólevonási jogosultságában, vagy a pályázati fel-
hívásban, illetve a támogatási szerzõdésben meghatározott
egyéb feltételben, adatban változás következik be, azt a
kedvezményezett haladéktalanul köteles írásban bejelen-
teni a támogatónak. A bejelentést követõen a támogató a
támogatási szerzõdésben, illetve a belsõ szabályzataiban
megállapított határidõn belül megteszi az általa nyilván-
tartott adatok megváltoztatására, a támogatási szerzõdés
módosítására, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás
visszakövetelésére, illetve más szükséges eljárás lefolyta-
tására irányuló intézkedéseket.

Elszámolás, ellenõrzés, a támogatási szerzõdés
megszegésének jogkövetkezményei

13. §

(1) A kedvezményezett a támogatás felhasználásáról a
támogatási szerzõdésben foglaltaknak megfelelõen, az ab-
ban rögzített határidõig köteles szakmai beszámolót és
pénzügyi elszámolást benyújtani.

(2) A kedvezményezett kizárólag a támogatás felhasz-
nálásának a támogatási szerzõdésben meghatározott idõ-
tartama alatt felmerült és a cél megvalósításához szorosan
és közvetlenül kapcsolódó költségeket számolhatja el.

(3) A kedvezményezett a fel nem használt támogatást a
beszámoló, elszámolás elfogadásáról szóló értesítésben
megjelölt számlára a megadott határidõn belül köteles
visszautalni.

(4) A támogatás felhasználását az 1. § (4) bekezdésében,
valamint egyéb, jogszabályban, a pályázati felhívásban, illet-
ve a támogatási szerzõdésben meghatározott szervek – a ked-
vezményezett szükségtelen zavarása nélkül – ellenõrizhetik.
A kedvezményezett köteles minden, az ellenõrzéshez szük-
séges felvilágosítást és egyéb segítséget megadni.

(5) A támogató jogosult a támogatási szerzõdéstõl azon-
nali hatállyal elállni vagy azt azonnali hatállyal felmon-
dani, ha:

a) a kedvezményezett jogosulatlanul vette igénybe a tá-
mogatást, vagy

b) a kedvezményezett részére a 7. § (1) bekezdése sze-
rint támogatás nem nyújtható, vagy

c) a támogatott feladat megvalósítása meghiúsul, tartós
akadályba ütközik, vagy a támogatási szerzõdésben foglalt
ütemezéshez képest késedelmet szenved, vagy
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d) a kedvezményezett neki felróható okból megszegi a
támogatási szerzõdésbõl vagy ezzel kapcsolatos jogsza-
bályból eredõ kötelezettségeit.

(6) Ha a támogató a támogatási szerzõdéstõl eláll vagy
azt felmondja, az arra okot adó körülmény keletkezésétõl a
kedvezményezett – a támogató döntésétõl függõen – a tá-
mogatás egész összegét vagy annak arányos részét – a
Ptk.-ban meghatározott késedelmi kamatnak megfelelõ
kamattal növelt összegben – köteles visszafizetni a támo-
gató részére. A támogató az elállás, felmondás során figye-
lembe veszi különösen az eltelt idõt, a megvalósult feladat
mértékét és a kedvezményezett magatartásának felróható-
ságát.

Értelmezõ rendelkezések

14. §

(1) E rendelet alkalmazásában gazdálkodó szervezet a
Ptk. 685. §-ának c) pontjában meghatározott szervezet, be-
leértve a költségvetési szervet, az egyesületet, az alapít-
ványt és a köztestületet is.

(2) E rendeletben szereplõ határidõk vonatkozásában az
alábbiak alkalmazandóak:

a) A napokban megállapított határidõbe a közlés, a
kézbesítés, valamint a közzététel napja nem számít be.

b) Ha a határidõ utolsó napja olyan nap, amely nem
munkanap, a határidõ a legközelebbi munkanapon jár le.

c) A postán küldött beadvány elõterjesztési ideje a pos-
tára adás napja.

d) A határidõt kétség esetén megtartottnak kell tekinteni.

Záró rendelkezések

15. §

(1) E rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatály-
ba azzal, hogy rendelkezéseit a hatálybalépését követõen
meghirdetett pályázatok tekintetében kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a XX. Oktatási Minisztérium költségvetési fejezet-
hez tartozó fejezeti kezelésû elõirányzatok pályázat útján
történõ felhasználásának szabályairól szóló 12/2005.
(IV. 19.) OM rendelet, a XXIII. Nemzeti Kulturális Örök-
ség Minisztériuma költségvetési fejezethez tartozó fejezeti
kezelésû elõirányzatok pályázat útján történõ felhasználá-
sának szabályairól szóló 3/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet,
valamint az Oktatási Minisztérium által felügyelt költség-
vetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi
tevékenység szolgáltatási szerzõdéssel, számla ellenében
történõ igénybevételérõl szóló 33/2002. (V. 18.) OM ren-
delet.

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

HATÁROZATOK

A Miniszterelnök
40/2007. (VI. 18.) ME

határozata
az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok

Bizottsága tagjainak megbízatása megszûnésérõl

Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról
szóló 1997. évi CXXXVI. törvény 2. § (4) bekezdése alap-
ján megállapítom, hogy

dr. Lõrincz Lajos egyetemi tanár, az MTA r. tagja és
dr. Zsengellér József, a Pápai Református Teológiai

Akadémia rektorhelyettese, tanszékvezetõ egyetemi tanár

az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bi-
zottsága tagjainak e megbízatása – a határozott idõ eltelte,
illetve lemondása miatt –

megszûnt.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Miniszterelnök
41/2007. (VI. 18.) ME

határozata
az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok

Bizottsága tagjainak megbízásáról

Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról
szóló 1997. évi CXXXVI. törvény 2. § (3) bekezdés b) és
d) pontja alapján – az MTA elnöke és a Magyar Rektori
Konferencia elnöke javaslatára –

dr. Lamm Vanda egyetemi tanárt, kutatóprofesszort, a
Magyar Tudományos Akadémia levelezõ tagját,

dr. Jánosi Zoltánt, a Nyíregyházi Fõiskola Bölcsészet-
tudományi és Mûvészeti Fõiskolai Kar dékánját

az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bi-
zottsága tagsági teendõinek ellátásával – hároméves idõ-
tartamra –

megbízom.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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KÖZLEMÉNYEK

A Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem
Alapító Okirata

2007

A Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 88. §-a, valamint a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.)
16. §-ának (1) bekezdése és a 115. § (2) b) pontja alapján az alábbi alapító okiratot adom ki.

Az intézmény jogelõdje, a magyar zeneoktatás elsõ felsõfokú állami intézménye, az Országos Magyar Királyi Zeneaka-
démia 1875. november 14-én kezdte meg mûködését. 1887-ben egyesült a Színészeti Tanoda utódjával, az Országos Szí-
nésziskolával és 1893-ig Országos Magyar Királyi Zene és Színházmûvészeti Akadémiaként mûködött. 1919 januárjá-
ban neve Zenemûvészeti Fõiskola lett, majd 1925-ben felvette alapítójának, Liszt Ferencnek a nevét. A mûvészeti fõis-
koláknak egyetemi jellegû fõiskolákká átszervezésérõl szóló 1971. évi 20. számú tvr. egyetemi jellegû fõiskolává, a Ma-
gyar Népköztársaság felsõoktatási intézményeirõl szóló 1986. évi 13. számú tvr. pedig egyetemmé nyilvánította. Jelen-
legi nevét a felsõoktatási intézményhálózat átalakításáról, továbbá a felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény mó-
dosításáról szóló 1999. évi LII. törvény állapította meg, 2000. január 1-jei hatállyal.

1. Az intézmény hivatalos neve: Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem.
Rövidített megnevezése: LFZE.
Angol nyelvû megnevezése: Liszt Ferenc Academy of Music (University).

2. Az intézmény alapítója a Magyar Köztársaság Országgyûlése.

3. Az intézmény fenntartójának, alapító jogok gyakorlójának (felügyeleti szervének):
3.1. megnevezése: Oktatási és Kulturális Minisztérium
3.2. címe: 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

4. Az intézmény mûködési helye

4.1. székhelye: 1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8.

4.2. telephely:
– Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézete (6001 Kecskemét Kéttemplom köz 1.).

4.3. Az intézmény székhelyen kívüli képzésének székhelyei:
– 4032 Debrecen, Egyetem tér 2. (kifutó egyetemi és fõiskolai szintû képzés),
– 6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 79–81. (kifutó egyetemi és fõiskolai szintû képzés).

4.4. Az intézmény által alapított és fenntartott közoktatási intézmény
neve: Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola és Gimnázium,
címe: 1065 Budapest, Nagymezõ u. 1.
neve: Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem Hangszerészképzõ Szakközépiskola
címe: 1064 Budapest, Vörösmarty u. 35.

5. Az intézmény gazdálkodási jogköre: önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkezõ központi költségvetési szerv.

6. Az intézmény szakágazati besorolása és az alapvetõ szakfeladat száma
Szakág: 803000
Jellemzõ szakfeladat: 803119
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7. Az intézményhez részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv nem tartozik.

7.1. Az intézmény részjogkörû költségvetési egysége:
Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézete
címe: 6000 Kecskemét, Kéttemplom köz 1.

8. Az intézmény tevékenységi körei
8.1. Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:

– A 8.1.1. pontban meghatározott képzési területen és képzési szinten alapképzést, mesterképzést, egységes, osztatlan
képzést, továbbá szakirányú továbbképzést folytathat, s e képzésben oklevelet ad ki.

– Az oktatási miniszternek az 1993. évi LXXX. törvény alapján kiadott szakindítási engedélye alapján kifutó rendszer-
ben egyetemi és fõiskolai szintû képzést folytat.

– A 8.1.2. pontban meghatározott szakmacsoportban felsõfokú szakképzést folytathat s e képzésben bizonyítványt ad
ki.

– Az Ftv. a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvényben, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben és
a felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvényben foglaltak szerint részt vesz a közoktatási, továbbá a felsõoktatásnak
nem minõsülõ szakképzési és az ágazati törvényekben meghatározott egyéb képzési feladatok megvalósításában.

– A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudományterületeken, illetve mûvészeti ágban, alap-, alkalmazott és
kísérleti kutatásokat és fejlesztéseket, tudományszervezést, technológiai innovációt, valamint az oktatást támogató
egyéb kutatásokat végez.

– Közoktatási intézmény alapítójaként és fenntartójaként közoktatási feladatokat lát el, valamint a képzési célokat
szolgáló hangversenytermeket mûködtet.

– Pedagógusképzést folytató intézményként gyakorló közoktatási intézmény fenntartója.
– Hangszerészképzõ Szakközépiskolát tart fenn, amely érettségire épülõ szakképzést folytat.
– Fenntartja a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpontot, amely az intézmény névadójának tárgyi és szellemi ha-

gyatékát gondozza, és muzeális, közmûvelõdési, tudományos és az oktatást segítõ feladatokat lát el, valamint a kép-
zési célokat is szolgáló hangversenytermeket.

– A nemzeti és az egyetemes kultúra és a mûvészetek közvetítésével, mûvelésével és fejlesztésével, az anyanyelvi és az
idegen nyelvi ismeretek átadásával, fejlesztésével hozzájárul a hallgatóknak az értelmiségi létre történõ felkészítésé-
hez.

– Az oktatás és a kutatás színvonalas ellátásához szükséges nemzetközi kapcsolatait fejleszti és ápolja.
– Tankönyv- és jegyzetkiadást, taneszközfejlesztést végez.
– Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére saját szervezetében tankönyv- és jegyzetellátást, könyvtári szol-

gáltatást, kollégiumi elhelyezést, kulturális és sportolási lehetõséget nyújt, továbbá olyan szolgáltatásokat, amelyek
a hallgatók beilleszkedését, egészséges életvitelét és egészségügyi ellátását szolgálják.

– Diákotthoni szolgáltatást nyújt.
– Az alkalmazásában lévõ közalkalmazottakkal kapcsolatos feladatokat végez a vonatkozó jogszabályok szerint.
– Az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és folyamatos fejlesztésével kapcsolatban saját szervezetben lát el

feladatokat.
– Feladatai teljesítése érdekében gazdasági, továbbá belsõ ellenõrzési feladatot ellátó funkcionális szervezeti egysé-

get, valamint igazgatási, szervezési, mûszaki szolgáltató és más, a mûködést biztosító funkcionális szervezeti egysé-
geket mûködtet.

– Kivételes zenei tehetségû fiatalok számára elõkészítõ mûködtetése.

A felsorolt feladatokat az intézmény alaptevékenységként látja el, amelynek alapvetõ anyagi feltételeit a fenntartó által
biztosított és az államháztartás alrendszereibõl származó támogatások, átvett pénzeszközök biztosítják, valamint az ál-
lamháztartáson kívüli forrásból származó bevételek, illetve a számára felajánlott vagyon.

Az intézmény tevékenységeinek tevékenységi körök szerinti (TEÁOR) részletes felsorolása:

Alaptevékenységek:

80.30 felsõoktatás,
73.20 humán kutatás, fejlesztés,
80.10 alapfokú oktatás,
80.21 általános középfokú oktatás,
80.22 szakmai középfokú oktatás,
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55.51 munkahelyi étkeztetés,
80.42 máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás,
85.32 szociális ellátás elhelyezés nélkül,
92.31 alkotó- és elõadómûvészet,
92.32 mûvészeti kiegészítõ tevékenység,
92.51 könyvtári, levéltári tevékenység,
92.52 múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme,
92.61 sportlétesítmény mûködtetése.

8.1.1. Képzési terület és képzési szint, amelyeken az intézmény képzést folytat, illetve folytathat
képzési terület:

– mûvészet,
– mûvészetközvetítés;

alapképzés:
székhelyen, telephelyen: mûvészet, mûvészetközvetítés;
székhelyen kívül: nincs;

mesterképzés:
– székhelyen, telephelyen: mûvészet;

– székhelyen kívül: nincs.

8.1.2. Felsõfokú szakképzés szakmacsoportja, amelyben az intézmény szakképzést folytat, illetve folytathat: nincs
az intézménynek.

8.1.3. Tudományterület, mûvészeti ágak, amelyen doktori képzés, doktori fokozat odaítélés folyik:
– bölcsészettudományok,
– mûvészetek (zenemûvészet).

8.2. Az intézmény az alaptevékenységén belül jogosult olyan kiegészítõ tevékenység végzésére, amelyet az alapte-
vékenysége feltételeként rendelkezésre álló, s e célra csak részben lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott
kihasználásával, nem nyereségszerzés céljából végez. Az e tevékenység keretében végzett szolgáltatás, termék-elõ-
állítás értékesítésébõl származó bevételnek fedeznie kell a tevékenységet terhelõ összes kiadást – beleértve az üze-
meltetési, fenntartási kiadások tevékenységre jutó arányos hányadát is – a bevétel fel nem használható részének
figyelembevétele mellett.

Ilyen tevékenységek elsõsorban:
– a hallgatók számára olyan képzés, illetve szolgáltatás nyújtása, amely közvetlenül nem kapcsolódik a képzési és ki-

meneti követelményekben, a szakmai és vizsgakövetelményekben és a tantervekben, illetve szakképzési progra-
mokban foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez;

– felsõfokú szakemberképzés a szakindítási engedéllyel rendelkezõ szakokon, valamennyi képzési szinten és formá-
ban, a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény, valamint a felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvényben
foglaltak szerint;

– felvételi elõkészítõ és egyéb tanfolyamok tartása;
– továbbképzés szervezése, tartása;
– felnõttképzési tevékenység;
– az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ, szakképesítést nyújtó, iskolarendszeren kívüli szakképzés folytatása;
– kivételes zenei tehetségû fiatalok számára elõkészítõ mûködtetése;
– a képzéshez kapcsolódó tudományterületeken (tudományágakban) és mûvészeti területeken kutatás és fejlesztés, tu-

dományszervezés, kultúramûvelés és fejlesztés, mûvészeti, szaktanácsadási és egyéb tevékenység;
– az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak hasznosítása (kiadói tevékenység, nyomdaipari szolgáltatások,

nyomdaipari termékek gyártása, munkahelyi vendéglátás, üzemi étkeztetés, sportlétesítmények, oktatást szolgáló
helyiségek, valamint kollégiumi szálláshelyek bérbeadása);

– az intézmény hallgatói és volt hallgatói közremûködésével hangversenyek tartása.
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Az intézmény tevékenységeinek tevékenységi körök szerinti (TEÁOR) részletes felsorolása:

kiegészítõ tevékenységek:

52.74 egyéb fogyasztási cikk javítása,
55.21 ifjúsági turistaszállás-szolgáltatás,
55.23 egyéb szálláshely-szolgáltatás,
55.51 munkahelyi étkeztetés,
70.20 ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
71.40 fogyasztási cikk kölcsönzése,
73.20 humán kutatás, fejlesztés,
80.10 alapfokú oktatás,
80.21 általános középfokú oktatás,
80.22 szakmai középfokú oktatás,
80.30 felsõoktatás,
80.42 máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás,
92.11 film-, videógyártás,
92.31 alkotó- és elõadómûvészet,
92.32 mûvészeti kiegészítõ tevékenység,
92.51 könyvtári, levéltári tevékenység,
92.52 múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme,
92.61 sportlétesítmény mûködtetése,
92.62 egyéb sporttevékenység,
92.72 máshova nem sorolható egyéb szabadidõs tevékenység.

8.3. Az intézmény jogosult alaptevékenységén kívül vállalkozási tevékenységként – alapfeladatai ellátásának sé-
relme nélkül – külsõ megbízók, megrendelõk részére oktatási, kutatási, fejlesztõ, szaktanácsadó, szolgáltató s
egyéb feladatok ellátására. Az e tevékenység keretében végzett szolgáltatás, termékelõállítás értékesítésébõl szár-
mazó bevételnek fedeznie kell a tevékenységet terhelõ összes kiadást – beleértve az üzemeltetési, fenntartási ki-
adások tevékenységre jutó arányos hányadát is – a bevétel fel nem használható részének figyelembevétele mellett.
A vállalkozási tevékenység bevétele nem haladhatja meg két egymást követõ évben az összbevétel egyharmadát.

Az alap- és vállalkozási tevékenységek szétválasztásának elveit és a vállalkozási szerzõdéskötés rendjét az intézmény
belsõ szabályzata rögzíti.

8.3.1. Az intézmény vállalkozási tevékenységeinek tevékenységi körök (TEÁOR) szerinti részletes felsorolása:

55.21 ifjúsági turistaszállás-szolgáltatás,
55.23 egyéb szálláshely-szolgáltatás,
70.20 ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
71.33 irodagép, számítógép kölcsönzése,
71.40 fogyasztási cikk kölcsönzése,
74.85 titkári, fordítói tevékenység,
92.72 máshova nem sorolható egyéb szabadidõs tevékenység.

9. A felsõoktatási intézmény tagolásának elvei (az 1. számú mellékletnek megfelelõen):

9.1. Az intézmény oktatási, tudományos kutatási szervezeti egységként intézeteket, tanszékeket, tanszéki csoportokat
mûködtet, továbbá doktori iskolát szervez. Kutatás-fejlesztési feladatainak ellátása során együttmûködik az MTA-val,
ennek keretei között támogatott kutatócsoportot tart fenn.
Kivételes zenei tehetségû fiatalok számára szervezett formában elõkészítõt biztosít.

9.2. Az intézményben múzeumi, könyvtári, kollégiumi feladatot ellátó szolgáltató szervezeti egységek is mûködnek,
közoktatási feladatok ellátására két közoktatási intézményt tart fenn, egyéb információs, szolgáltató intézményként zon-
gorajavító mûhelyt, valamint stúdiót mûködtet.

2356 OKTATÁSI KÖZLÖNY 22. szám



9.3. Az intézmény rektora közvetlen irányítása alatt infrastruktúra fejlesztési egységet hozott létre. Az intézmény mû-
ködtetési feladatainak ellátásához gazdasági funkcionális szervezeti egységként gazdasági-pénzügyi és mûszaki szerve-
zeti egységet mûködtet. Az igazgatási szervezeti egységhez fõtitkári iroda, tanulmányi osztály, nemzetközi kapcsolatok-
kal foglalkozó csoport, humánpolitikai csoport, rendezvényszervezési osztály, informatikai csoport, public relations
csoport tartozik. A belsõ ellenõrzési feladatot ellátó szervezeti egységként belsõ ellenõrt foglalkoztat.

Az intézmény szervezeti felépítését, tagolását az egyes oktatási, tudományos kutatási, szolgáltató és funkcionális szerve-
zeti egységeket és mûködésük rendjét részletesen a szervezeti és mûködési szabályzat határozza meg.

Az intézmény vezetését, a vezetõk megbízását, illetve felmentését, valamint hatásköröket az Ftv. és az intézmény szerve-
zeti és mûködési szabályzata határozza meg.

10. Az intézmény ingatlanállománya:
10.1. A Magyar Állam tulajdonában lévõ ingatlanok, melyek az intézmény vagyonkezelésében vannak a Kincstári
Vagyoni Igazgatósággal 2002. december 3-án kötött, 370097/2002/0120 számú vagyonkezelési szerzõdéssel.
(2. számú melléklet szerint)

10.2. Az intézmény tulajdonában lévõ ingatlanok jegyzéke: nincs az intézménynek.

10.3. További, az intézmény használatában lévõ ingatlanok és a használat jogcíme: 3. számú melléklet szerint.

11. Az intézmény hallgatói létszáma:
– az Ftv.-ben meghatározottak szerint felvehetõ maximális hallgatói létszám 1000 fõ, amely számított hallgatói létszám-
ként 892 fõ.

12. Az intézményi hozzájárulással vagy közremûködéssel létrehozott, illetve mûködtetett társaságok, egyesületek,
alapítványok és egyéb szervezetek jegyzéke és alapító okiratai, illetve az alapítással összefüggõ más dokumentu-
mai a szervezeti és mûködési szabályzat mellékletét képezik.
Nincsen

13. Az alapító okirat a 15237-15/2006. számú alapító okirat módosításával készült és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat szövegét tartalmazza.

Budapest, 2007. június 4.
(11703-1/2007.)

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter
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1. számú melléklet
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2. számú melléklet

Az egyetem és szervezeti egységei vagyonkezelésében lévõ ingatlanokról

Az intézmény vagyonkezelésében lévõ ingatlanok:

1. Hrsz.: 29498 Bp. VI., Andrássy út 67.
2. Hrsz.: 33489/1 Bp., Városligeti fasor 33.
3. Hrsz.: 24275 Bp. V., Vitkovics Mihály u. 14.
4. Hrsz.: 29406 Bp. VI., Dohnányi Ernõ u. 1.
5. Hrsz.: 29407/0/A/23 Bp. VI., Teréz körút 2–4.
6. Hrsz.: 29407/0/A/52 Bp. VI., Teréz körút 2–4.
7. Hrsz.: 29407/0/A/26 Bp. VI., Teréz körút 2–4.

A Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola és Gimnázium vagyonkezelésében lévõ ingatlan:
8. Hrsz.: 29367 Bp. VI., Nagymezõ u. 1.

A következõ ingatlanok nem szerepelnek a vagyonkezelõi szerzõdésben.
9. Hrsz.: 20974 Debrecen, Nagyerdei körút 82.
10. Hrsz.: 17/6/A/67 Kecskemét, Muraközi János u. 5.
11. Hrsz.: 478/1/A/1 Kecskemét, Katona József tér 1–2.

3. számú melléklet

További, az intézmény használatában lévõ ingatlanok jegyzéke és a használat jogcíme

Bp. VI., Andrássy út 89., Kodály Zoltán Emlékmúzeum (hrsz.: 29627) 5 évnél hosszabb bérlet
Bp. IV. Újpest, Ady Mûvelõdési Ház (LFZE BTI Jazz Tanszék) (hrsz.: 70581/1) 5 évnél hosszabb bérlet
Bp. VI., Vörösmarty u. 33. (Egyházzene Tanszék) (hrsz.: 22497) 5 évnél hosszabb bérlet
Budapest V., Semmelweis u. 21. (Bartók Konz. könyvtára) (hrsz.: 24242) 5 évnél hosszabb bérlet – megszûnik: 2006. jú-
lius 31.

A Miskolci Egyetem
Alapító Okirata

2007

A Miskolci Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
88. §-a, valamint a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. §-ának (1) bekezdése és
a 115. § (2) b) pontja alapján az alábbi alapító okiratot adom ki.

A felsõoktatási intézményhálózat átalakításáról, továbbá a felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról
szóló 1999. évi LII. törvény rendelkezései alapján 2000. január 1-jei hatállyal létrehozott intézmény jogelõdei:

− A Comenius Tanítóképzõ Fõiskola, Sárospatak, történeti elõzménye az 1531-ben megalapított Református Kollégium-
ban folyó oktatás részeként megindult tanítóképzés, az 1857-ben megnyílt önálló kollégiumi középfokú tanítóképzõ;
közvetlen jogelõdje az állami intézetként a tanító- és óvónõképzésrõl szóló 1958. évi 26. sz. tvr. és a tanító- és óvónõkép-
zésrõl szóló 1958. évi 26. sz. tvr. végrehajtásáról szóló 187/1958. (M. K. 23.) M.M. sz. utasítás alapján 1959-tõl mûködõ
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felsõfokú Sárospataki Tanítóképzõ Intézet, majd ennek átszervezésével, a tanítóképzõ fõiskolák létesítésérõl szóló
1974. évi 13. sz. tvr. és az egyes pedagógusképzõ intézmények átszervezésével kapcsolatos intézkedésekrõl szóló
1045/1974. (VIII. 31.) MT határozat alapján 1976-tól létrejött Sárospataki Tanítóképzõ Fõiskola. A tanítóképzõ
1957-tõl 1959-ig viselhette, majd 1976-ban ismét felvehette a Sárospataki Tanítóképzõ Fõiskola elnevezésérõl szóló
1976. évi 21. sz. tvr. alapján Comenius nevét.

− A Miskolci Egyetem az 1735-ben Selmecbányán alapított Bányászati- Kohászati tanintézet jogfolytonos intézménye.
A megalapítást követõen 1762-tõl Akadémia, késõbb Fõiskola. Az 1919-ben Sopronba történt átköltözést követõen,
1931-ben kap jogot magántanári, doktori habilitációs címek adományozására. 1934-tõl a József Nádor Mûszaki és Gaz-
daságtudományi Egyetem keretében mûködõ Bánya-, Kohó és Erdõmérnöki Kar, melynek átalakulásával, az 1949. évi
XXIII. törvény alapján Gépészmérnöki Karral kibõvülve, az átköltözött önálló Bányamérnöki és Kohómérnöki Karok-
kal együtt, Nehézipari Mûszaki Egyetem elnevezéssel 1949-tõl Miskolcon folytatta tevékenységét. Az 1983-ban létre-
jött Állam és Jogtudományi-, 1990-ben megalakult Gazdaságtudományi Karokkal kiegészülve az intézmény a 30/1990.
(III. 21.) OGY számú határozat értelmében Miskolci Egyetem elnevezéssel mûködik. A Bölcsészettudományi Kar
1997-ben létesült, majd 1997. július 1-jei hatállyal az egyetem szervezetébe került a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõisko-
la Miskolci Tanárképzõ Intézete. 1998. január 1-jétõl a Magyar Tudományos Akadémia átadta az egyetemnek az MTA
Bányászati Kémiai Kutató Laboratóriumát. 2000. január 1-jétõl az egyetem szervezeti keretébe került a Comenius Taní-
tóképzõ Fõiskola is önálló karként. 2005-ben Egészségügyi Fõiskolai Kar alakult.

1. Az intézmény hivatalos neve: Miskolci Egyetem.
Rövidített megnevezése: ME.
Angol nyelvû megnevezése: University of Miskolc (Rövidítés: UM).
Német nyelvû megnevezése: Universität Miskolc (Rövidítés: UM).
Orosz nyelvû megnevezése: ������ ���	
���� (Rövidítés: M�).
Francia nyelvû megnevezése: Université de Miskolc (Rövidítés: UM).

2. Az intézmény alapítója a Magyar Köztársaság Országgyûlése.
3. Az intézmény fenntartójának, alapító jogok gyakorlójának (felügyeleti szervének):
3.1. megnevezése: Oktatási és Kulturális Minisztérium
3.2. címe: 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

4. Az intézmény mûködési helye
4.1. székhelye: 3515 Miskolc-Egyetemváros
4.2. telephelyei:
3950 Sárospatak, Eötvös út 5–9. sz.,
3950 Sárospatak, Bartók Béla út 2. sz..,
8600 Siófok, Galamb köz 10. sz.,
3557 Bükkszentkereszt – Hollóstetõ,
3434 Mályi, Kõvári Károly út.

4.3. Az intézmény székhelyen kívüli képzésének helye:
8800 Nagykanizsa, Ady Endre u. 74/a.

4.4. Az intézmény által alapított és fenntartott közoktatási intézmény
– neve: Miskolci Egyetem Árvay József Gyakorló Általános Iskolája
– címe: 3950 Sárospatak, Bartók B. u. 2.

5. Az intézmény gazdálkodási jogköre: önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkezõ központi költségvetési szerv.

6. Az intézmény szakágazati besorolása és az alapvetõ szakfeladat száma
szakág: 803000
jellemzõ szakfeladat: 803119

7. Az intézményhez részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv nem tartozik.
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8. Az intézmény tevékenységi körei
8.1. Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:

– A 8.1.1. pontban meghatározott képzési területen és képzési szinten alapképzést, egységes, osztatlan képzést, mes-
terképzést, továbbá szakirányú továbbképzést folytathat, s e képzésben oklevelet ad ki.

– Az oktatási miniszternek az 1993. évi LXXX. törvény alapján kiadott szakindítási engedélyek alapján kifutó rend-
szerben egyetemi és fõiskolai szintû képzést folytat.

– A 8.1.2. pontban meghatározott szakmacsoportban felsõfokú szakképzést folytathat s e képzésben bizonyítványt ad
ki.

– A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvényben, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben és a fel-
nõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvényben foglaltak szerint részt vesz a közoktatási, továbbá a felsõoktatásnak
nem minõsülõ szakképzési, felnõttképzési és az ágazati törvényekben meghatározott egyéb képzési feladatok meg-
valósításában.

– A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudományterületeken, illetve mûvészeti ágban, alap-, alkalmazott és
kísérleti kutatásokat és fejlesztéseket, tudományszervezést, technológiai innovációt, valamint az oktatást támogató
egyéb kutatásokat végez.

– Közoktatási intézmény alapítójaként és fenntartójaként közoktatási feladatokat lát el, pedagógusképzést folytató in-
tézményként gyakorló közoktatási intézmény fenntartója.

– A nemzeti és az egyetemes kultúra és a mûvészetek közvetítésével, mûvelésével és fejlesztésével, az anyanyelvi és
az idegen nyelvi ismeretek fejlesztésével hozzájárul a hallgatóknak az értelmiségi létre történõ felkészítéséhez.

– Az oktatás és a kutatás színvonalas ellátásához szükséges nemzetközi kapcsolatait fejleszti és ápolja.
– Tankönyv- és jegyzetkiadást, taneszközfejlesztést végez.
– Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére saját szervezetében tankönyv- és jegyzetellátást, könyvtári és

laboratóriumi szolgáltatást, kollégiumi elhelyezést, kulturális és sportolási lehetõséget nyújt, továbbá olyan szolgál-
tatásokat, amelyek a hallgatók beilleszkedését, egészséges életvitelét és egészségügyi ellátását szolgálják.

– Diákotthoni szolgáltatást nyújt.
– Az alkalmazásában lévõ közalkalmazottak ellátásával kapcsolatos feladatokat végez a vonatkozó jogszabályok sze-

rint.
– Az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és folyamatos fejlesztésével kapcsolatban saját szervezetben lát el

feladatokat.
– Feladatai teljesítése érdekében gazdasági, továbbá belsõ ellenõrzési feladatot ellátó funkcionális szervezeti egysé-

get, valamint igazgatási, szervezési, mûszaki szolgáltató és más, a mûködést biztosító funkcionális szervezeti egysé-
geket mûködtet.

A felsorolt feladatokat az intézmény alaptevékenységként látja el, amelynek alapvetõ anyagi feltételeit a fenntartó által
biztosított és az államháztartás alrendszereibõl származó támogatások, átvett pénzeszközök biztosítják, valamint az ál-
lamháztartáson kívüli forrásból származó bevételek, illetve a számára felajánlott vagyon.

Az intézmény alaptevékenységének tevékenységi körök szerinti (TEÁOR) részletes felsorolása:

alaptevékenységek:
80.30 felsõoktatás,
80.10 alapfokú oktatás,
80.42 máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás,
85.32 szociális ellátás elhelyezés nélkül,
73.10 mûszaki kutatás, fejlesztés,
73.20 humán kutatás, fejlesztés,
92.31 alkotó- és elõadómûvészet,
92.51 könyvtári, levéltári tevékenység,
92.61 sportlétesítmény mûködtetése.

8.1.1. Képzési terület és képzési szint, amelyeken az intézmény képzést folytat, illetve folytathat
képzési terület:

– bölcsészettudományi,
– gazdaságtudományok,
– informatika,
– jogi és igazgatási,
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– mûszaki,
– mûvészet,
– orvos- és egészségtudományi,
– pedagógusképzés,
– társadalomtudományi,
– természettudomány;

alapképzés:
székhelyen, telephelyen: bölcsészettudományi, gazdaságtudományok, informatika, jogi és igazgatási, mûszaki, mû-
vészet, orvos- és egészségtudományi, pedagógusképzés, társadalomtudományi, természettudomány;

mesterképzés:
székhelyen, telephelyen: mûszaki;

székhelyen kívül: nincs az intézménynek.

8.1.2. Felsõfokú szakképzés szakmacsoportja, amelyben az intézmény szakképzést folytat, illetve folytathat
székhelyen, telephelyen:

– elektrotechnika-elektronika,
– gépészet,
– informatika,
– kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció,
– közgazdaság,
– oktatás,
– ügyvitel.

8.1.3. Tudományterület, mûvészeti ágak, amelyen doktori képzés, doktori fokozat odaítélés folyik:
– bölcsészettudományok,
– mûszaki tudományok,
– társadalomtudományok,
– természettudományok.

8.2. Az intézmény az alaptevékenységén belül jogosult olyan kiegészítõ tevékenység végzésére, amelyet az alapte-
vékenysége feltételeként rendelkezésre álló, s e célra csak részben lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott
kihasználásával, nem nyereségszerzés céljából végez. Az e tevékenység keretében végzett szolgáltatás, termékelõ-
állítás értékesítésébõl származó bevételnek fedeznie kell a tevékenységet terhelõ összes kiadást – beleértve az üze-
meltetési, fenntartási kiadások tevékenységre jutó arányos hányadát is – a bevétel fel nem használható részének
figyelembevétele mellett.

Ilyen tevékenységek elsõsorban:
– a hallgatók számára olyan képzés, illetve szolgáltatás nyújtása, amely közvetlenül nem kapcsolódik a képzési és ki-

meneti követelményekben, a szakmai és vizsgakövetelményekben és a tantervekben, illetve szakképzési programok-
ban foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez;

– elõkészítõ és egyéb tanfolyamok tartása;
– továbbképzés;
– felnõttképzési tevékenység;
– az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ, szakképesítést nyújtó iskolarendszeren kívüli szakképzés folytatása;
– a képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudományterületeken, illetve mûvészeti ágban, alap-, alkalmazott és kí-

sérleti kutatásokat és fejlesztéseket, tudományszervezést, technológiai innovációt, valamint az oktatást támogató
egyéb kutatásokat végez;

– a képzéshez kapcsolódó tudományterületeken, mûvészeti ágban, kultúramûvelés és fejlesztés, mûvészeti, szakta-
nácsadói és egyéb tevékenység;

– az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak hasznosítása (kiadói tevékenység, nyomdaipari szolgáltatások,
nyomdaipari termékek gyártása, munkahelyi vendéglátás, üzemi étkeztetés, sportlétesítmények és oktatást szolgáló
helyiségek, valamint kollégiumi szálláshelyek bérbeadása);

– nyelvvizsgáztatási tevékenység.
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Az intézmény kiegészítõ tevékenységeinek tevékenységi körök szerinti (TEÁOR) részletes felsorolása:

kiegészítõ tevékenységek:
80.30 felsõoktatás,
73.10 mûszaki kutatás, fejlesztés,
73.20 humán kutatás, fejlesztés,
80.42 máshová nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás,
22.11 könyvkiadás,
22.13 idõszaki kiadvány kiadása,
22.23 könyvkötés,
22.25 kisegítõ nyomdai tevékenység,
28.51 fém felületkezelése,
28.52 fémmegmunkálás,
28.62 szerszámgyártás,
41.00 víztermelés, -kezelés, -elosztás,
45.12 talajmintavétel, próbafúrás,
52.47 könyv-, újság-, papíráru-kiskereskedelem,
55.21 ifjúsági turistaszállás-szolgáltatás,
55.23 egyéb szálláshely-szolgáltatás,
55.30 étkezõhelyi vendéglátás,
55.51 munkahelyi étkeztetés,
55.52 közétkeztetés,
70.20 ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
70.32 ingatlankezelés,
71.33 irodagép, számítógép kölcsönzése,
72.21 szoftverkiadás,
72.22 egyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás,
72.30 adatfeldolgozás,
72.40 adatbázis-tevékenység, on-line kiadás,
74.13 piac- és közvélemény-kutatás,
74.14 üzletviteli tanácsadás,
74.20 mérnöki tevékenység, tanácsadás,
74.30 mûszaki vizsgálat, elemzés,
74.50 munkaerõ-közvetítés,
74.85 titkári, fordítói tevékenység,
74.87 máshová nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás,
85.12 járóbeteg-ellátás,
85.13 fogorvosi szakellátás,
85.14 egyéb humán-egészségügyi ellátás,
85.32 szociális ellátás elhelyezés nélkül,
91.33 máshova nem sorolt egyéb közösségi társadalmi tevékenység,
92.13 mozgóképvetítés,
92.31 alkotó- és elõadómûvészet,
92.34 máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás,
92.51 könyvtári, levéltári tevékenység,
92.52 múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme,
92.61 sportlétesítmény mûködtetése,
92.62 egyéb sporttevékenység.

8.3. Az intézmény vállalkozási tevékenysége: nincs az intézménynek.

9. Az intézmény tagolásának elvei (az 1. számú mellékletnek megfelelõen):

9.1. Az intézményben oktatási, tudományos kutatási szervezeti egységként kar, intézet, tanszék, kutatóintézet, központ
mûködik.
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Az intézmény karokra tagozódik. A karok egy vagy több szakmailag összetartozó, a 9.1.1. pont szerinti képzési területe-
ken, képzési szinteken folyó képzés feladatainak ellátását szervezik. Az intézmény karai:
– Mûszaki Földtudományi Kar,
– Mûszaki Anyagtudományi Kar,
– Gépészmérnöki és Informatikai Kar,
– Állam- és Jogtudományi Kar,
– Gazdaságtudományi Kar,
– Bölcsészettudományi Kar,
– Comenius Tanítóképzõ Fõiskolai Kar,
– Egészségügyi Fõiskolai Kar.

9.2. Az intézményben kollégiumi, informatikai, szociális, kulturális, sport, könyvtári, levéltári, múzeumi és gyakorlati
képzést biztosító tanmûhely, valamint termelõ feladatokat ellátó szolgáltató szervezeti egységek mûködnek.

9.3. Az intézmény mûködtetési feladatainak ellátásához gazdasági, belsõ ellenõrzési feladatot ellátó, igazgatási, szerve-
zési, mûszaki szolgáltató funkcionális szervezeti egységeket tart fenn.

Az intézmény szervezeti felépítését, tagolását az egyes oktatási, tudományos kutatási, szolgáltató és funkcionális szerve-
zeti egységeket és mûködésük rendjét részletesen a szervezeti és mûködési szabályzat határozza meg.

Az intézmény vezetését, a vezetõk megbízását, illetve felmentését, valamint hatásköröket az Ftv. és az intézmény szerve-
zeti és mûködési szabályzata határozza meg.

10. Az intézmény ingatlanállománya:
10.1. A Magyar Állam tulajdonában lévõ ingatlanok, melyek az intézmény vagyonkezelésében vannak a Kincstári
Vagyoni Igazgatósággal kötött, 37016/1997/0100. számú, 370516/2003/0120. számú, 370516/2005/0122. számú va-
gyonkezelési szerzõdésekkel. (2. számú melléklet szerint)

10.2. Az intézmény tulajdonában lévõ ingatlanok jegyzéke: nincs az intézménynek.

10.3. További, az intézmény használatában lévõ ingatlanok és a használat jogcíme: 3. számú melléklet szerint.

11. Az intézmény hallgatói létszáma:
– az Ftv.-ben meghatározottak szerint felvehetõ maximális hallgatói létszám 16 000 fõ, amely számított hallgatói lét-
számként 11 629 fõ;
– az idegen nyelven folyó költségtérítéses képzésben résztvevõk száma ebbõl: 5 fõ.

12. Az intézményi hozzájárulással vagy közremûködéssel létrehozott, illetve mûködtetett társaságok, egyesületek,
alapítványok és egyéb szervezetek jegyzéke és alapító okiratai, illetve az alapítással összefüggõ más dokumentu-
mai a szervezeti és mûködési szabályzat mellékletét képezik.

13. Az alapító okirat a 15.237-18/2006. számú alapító okirat módosításával készült és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat szövegét tartalmazza.

Budapest, 2007. június 4.
(11676-1/2007.)

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter
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1. számú melléklet
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2. számú melléklet

A MAGYAR ÁLLAM TULAJDONÁBAN ÉS
AZ INTÉZMÉNY KEZELÉSÉBEN LÉVÕ INGATLANOK JEGYZÉKE

Hrsz. Cím Megnevezés

40589/1
40591
40592/2
40592/3
40592/4
40592/6
40592/7
40593/2
40593/19
40593/4
40593/6
40593/7
40593/9
40593/10
40593/16
40593/17
40597/3
40597/12
40597/13
40597/14
40597/15
40597/16
40597/17
40597/7

1802
1803

727
728

073

7017

1169

249
252/3
253
263

7633/12/A

3515 Miskolc-Egyetemváros
3515 Miskolc-Egyetemváros
3515 Miskolc-Egyetemváros
3515 Miskolc-Egyetemváros
3515 Miskolc-Egyetemváros
3515 Miskolc-Egyetemváros
3515 Miskolc-Egyetemváros
3515 Miskolc-Egyetemváros
3515 Miskolc-Egyetemváros
3515 Miskolc-Egyetemváros
3515 Miskolc-Egyetemváros
3515 Miskolc-Egyetemváros
3515 Miskolc-Egyetemváros
3515 Miskolc-Egyetemváros
3515 Miskolc-Egyetemváros
3515 Miskolc-Egyetemváros
3515 Miskolc-Egyetemváros
3515 Miskolc-Egyetemváros
3515 Miskolc-Egyetemváros
3515 Miskolc-Egyetemváros
3515 Miskolc-Egyetemváros
3515 Miskolc-Egyetemváros
3515 Miskolc-Egyetemváros
3515 Miskolc-Egyetemváros

Miskolc, Bartók Béla tér 1.
Miskolc, Hunyadi János u. 9.

Mályi, Kõváry Károly út
Mályi, Kõváry Károly út

Bükkszentkereszt – Hollóstetõ

Siófok, Galamb köz 10.

Zamárdi, Vécsey Károly utca

Sárospatak, Erdélyi u. 24.
Sárospatak, Eötvös u. 9.
Sárospatak, Eötvös u. 7.
Sárospatak, Eötvös u. 5.

Miskolc, Görgey Artur utca 5.

Egyéb épület
Egyetem
Egyetem
Egyetem
Egyetem
Sporttelep
Épület, udvar és út
Saját haszn. út
Üzem
Árok
Saját haszn. út
Irodaház
Saját haszn. út
Árok
Irodaház
Park
Beépítetlen terület
Beépítetlen terület
Sporttelep
Sporttelep
Sporttelep
Saját haszn. út
Sporttelep
Árok

Középiskola
Beépítetlen terület

Beépítetlen terület
Üdülõ épület és udvar

Oktatási központ

Üdülõ épület és udvar

Beépítetlen terület

Épület
Épület és udvar
Egyetem
Irodaház

Irodaház
(51/100 tulajdoni hányad)
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3. számú melléklet

Az intézmény használatában lévõ ingatlanok jegyzéke

Címe: 3519 Miskolc-Tapolca, Gyõri út 12.
Helyrajzi száma: 45403
Használat jogcíme: határozatlan idejû bérleti jog

Címe: 3508 Miskolc, Mész utca 1.
Helyrajzi száma: 41722/3
Használat jogcíme: határozott idejû bérlet

Címe: 3529 Miskolc, Gyermekváros Egyetem út 1.
Helyrajzi száma: 46395/1
Használat jogcíme: határozatlan idejû használati jog

A Dunaújvárosi Fõiskola
Alapító Okirata

2007

A Dunaújvárosi Fõiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
88. §-a, valamint a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. §-ának (1) bekezdése és
a 115.§ (2) b) pontja alapján az alábbi alapító okiratot adom ki.

A Nehézipari Mûszaki Egyetemen Kohó- és Fémipari Fõiskolai Kar létesítésérõl szóló 1028/1969. (VII. 19.) Korm. szá-
mú határozat létesítette a miskolci Nehézipari Mûszaki Egyetem Kohó- és Fémipari Fõiskolai Karát Dunaújvárosban. A
kar neve az egyetemek kari tagozódásáról szóló 1049/1990. (III. 21.) MT határozattal a Miskolci Egyetem Dunaújvárosi
Fõiskolai Karára változott. A felsõoktatási intézményhálózat átalakításáról, továbbá a felsõoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény módosításáról szóló 1999. évi LII. törvény rendelkezései alapján 2000. január 1-jei hatállyal jött létre a
Dunaújvárosi Fõiskola, amely teljes körû jogutódja a Miskolci Egyetem Dunaújvárosi Fõiskolai Karának.

1. Az intézmény hivatalos neve: Dunaújvárosi Fõiskola.
Rövidített megnevezése: DF.
Angol nyelvû megnevezése: College of Dunaújváros.

2. Az intézmény alapítója a Magyar Köztársaság Országgyûlése.

3. Az intézmény fenntartójának, alapító jogok gyakorlójának (felügyeleti szervének):
3.1. megnevezése: Oktatási és Kulturális Minisztérium
3.2. címe: 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

4. Az intézmény mûködési helye
4.1. székhelye: 2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály u. 1/a.

4.2. telephely: nincs az intézménynek.

4.3. Az intézmény székhelyen kívüli képzésének székhelyei:
7030 Paks, Dózsa György út 95. (kifutó fõiskolai szintû képzés).

5. Az intézmény gazdálkodási jogköre: önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkezõ központi költségvetési szerv.
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6. Az intézmény szakágazati besorolása és az alapvetõ szakfeladat száma
szakág: 803000
jellemzõ szakfeladat: 803218

7. Az intézményhez részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv nem tartozik.

8. Az intézmény tevékenységi körei
8.1. Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:

– A 8.1.1. pontban meghatározott képzési területen és képzési szinten alapképzést, mesterképzést, továbbá szakirányú
továbbképzést folytathat, s e képzésben oklevelet ad ki.

– Az oktatási miniszternek az 1993. évi LXXX. törvény alapján kiadott szakindítási engedélyek alapján kifutó rend-
szerben fõiskolai szintû képzést folytat.

– A 8.1.2. pontban meghatározott szakmacsoportban felsõfokú szakképzést folytathat s e képzésben bizonyítványt ad
ki.

– Az Ftv. a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvényben, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben és
a felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvényben foglaltak szerint részt vesz a közoktatási, továbbá a felsõoktatásnak
nem minõsülõ szakképzési és az ágazati törvényekben meghatározott egyéb képzési feladatok megvalósításában.

– A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudományterületeken, illetve mûvészeti ágban, alap-, alkalmazott és
kísérleti kutatásokat és fejlesztéseket, tudományszervezést, technológiai innovációt, valamint az oktatást támogató
egyéb kutatásokat végez.

– A nemzeti és az egyetemes kultúra közvetítésével, mûvelésével és fejlesztésével, az anyanyelvi és az idegen nyelvi
ismeretek fejlesztésével hozzájárul a hallgatóknak az értelmiségi létre történõ felkészítéséhez.

– Az oktatás és a kutatás színvonalas ellátásához szükséges nemzetközi kapcsolatait fejleszti és ápolja.
– Tankönyv- és jegyzetkiadást, taneszközfejlesztést végez.
– Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére saját szervezetében tankönyv- és jegyzetellátást, könyvtári és

laboratóriumi szolgáltatást, kollégiumi elhelyezést, kulturális és sportolási lehetõséget nyújt, továbbá olyan szolgál-
tatásokat, amelyek a hallgatók beilleszkedését, egészséges életvitelét és egészségügyi ellátását szolgálják.

– Diákotthoni szolgáltatást nyújt.
– Az alkalmazásában lévõ közalkalmazottak ellátásával kapcsolatos feladatokat végez a vonatkozó jogszabályok sze-

rint.
– Az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és folyamatos fejlesztésével kapcsolatban saját szervezetben lát el

feladatokat.
– Feladatai teljesítése érdekében gazdasági, továbbá belsõ ellenõrzési feladatot ellátó funkcionális szervezeti egysé-

get, valamint igazgatási, szervezési, mûszaki szolgáltató és más, a mûködést biztosító funkcionális szervezeti egysé-
geket mûködtet.

A felsorolt feladatokat az intézmény alaptevékenységként látja el, amelynek alapvetõ anyagi feltételeit a fenntartó által
biztosított és az államháztartás alrendszereibõl származó támogatások, átvett pénzeszközök biztosítják, valamint az ál-
lamháztartáson kívüli forrásból származó bevételek, illetve a számára felajánlott vagyon.

Az intézmény tevékenységeinek tevékenységi körök szerinti (TEÁOR) részletes felsorolása:

alaptevékenységek:
80.30 felsõoktatás,
80.42 máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás,
85.32 szociális ellátás elhelyezés nélkül,
72.30 adatfeldolgozás,
72.40 adatbázis-tevékenység, on-line kiadás,
73.10 mûszaki kutatás, fejlesztés,
73.20 humán kutatás, fejlesztés,
92.51 könyvtári, levéltári tevékenység,
92.61 sportlétesítmény mûködtetése,
92.62 egyéb sporttevékenység.
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8.1.1. Képzési terület és képzési szint, amelyeken az intézmény képzést folytat, illetve folytathat
képzési területek:

– gazdaságtudományok,
– informatika,
– mûszaki,
– pedagógusképzés,
– társadalomtudományi;

alapképzés:
székhelyen, telephelyen: gazdaságtudományok, informatika, mûszaki, társadalomtudományi;

mesterképzés:
székhelyen, telephelyen: pedagógusképzés.

8.1.2. Felsõfokú szakképzés szakmacsoportja, amelyben az intézmény szakképzést folytat, illetve folytathat
székhelyen, telephelyen:
– elektrotechnika-elektronika,
– gépészet,
– informatika,
– kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció,
– közgazdaság,
– mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció,
– oktatás,
– vendéglátás-idegenforgalom.

8.2. Az intézmény az alaptevékenységén belül jogosult olyan kiegészítõ tevékenység végzésére, amelyet az alapte-
vékenysége feltételeként rendelkezésre álló, s e célra csak részben lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott
kihasználásával, nem nyereségszerzés céljából végez. Az e tevékenység keretében végzett szolgáltatás, termékelõ-
állítás értékesítésébõl származó bevételnek fedeznie kell a tevékenységet terhelõ összes kiadást – beleértve az üze-
meltetési, fenntartási kiadások tevékenységre jutó arányos hányadát is – a bevétel fel nem használható részének
figyelembevétele mellett.

Ilyen tevékenységek elsõsorban:
– a hallgatók számára olyan képzés, illetve szolgáltatás nyújtása, amely közvetlenül nem kapcsolódik a képzési és ki-

meneti követelményekben, a szakmai és vizsgakövetelményekben és a tantervekben, illetve szakképzési progra-
mokban foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez;

– felvételi elõkészítõ és egyéb tanfolyamok tartása;
– továbbképzés;
– felnõttképzési tevékenység;
– az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ, szakképesítést nyújtó iskolarendszeren kívüli szakképzés folytatása;
– a képzéshez kapcsolódó tudományterületeken, mûvészeti ágban, kultúramûvelés és fejlesztés, mûvészeti, szakta-

nácsadói és egyéb tevékenység;
– az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak hasznosítása (kiadói tevékenység, nyomdaipari szolgáltatások,

nyomdaipari termékek gyártása, üzemi étkeztetés, sportlétesítmények, oktatást szolgáló helyiségek, valamint kollé-
giumi szálláshelyek bérbeadása);

– nyelvvizsgáztatási tevékenység,
– az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak hasznosítása.

Az intézmény tevékenységeinek tevékenységi körök szerinti (TEÁOR) részletes felsorolása:

kiegészítõ tevékenységek:
80.42 máshová nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás,
22.11 könyvkiadás,
28.22 fûtési, kazán, radiátor gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás,
52.47 könyv-, újság-, papíráru-kiskereskedelem,
55.23 egyéb szálláshely-szolgáltatás,
70.20 ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
72.22 egyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás,
73.10 mûszaki kutatás, fejlesztés,
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73.20 humán kutatás, fejlesztés,
74.13 piac- és közvélemény-kutatás,
74.14 üzletviteli tanácsadás,
74.85 titkári, fordítói tevékenység.

8.3. Az intézmény jogosult alaptevékenységén kívül vállalkozási tevékenységként – alapfeladatai ellátásának sé-
relme nélkül – külsõ megbízók, megrendelõk részére oktatási, kutatási, fejlesztõ, szaktanácsadó, szolgáltató s
egyéb feladatok ellátására. Az e tevékenység keretében végzett szolgáltatás, termékelõállítás értékesítésébõl szár-
mazó bevételnek fedeznie kell a tevékenységet terhelõ összes kiadást – beleértve az üzemeltetési, fenntartási ki-
adások tevékenységre jutó arányos hányadát is – a bevétel fel nem használható részének figyelembevétele mellett.
A vállalkozási tevékenység bevétele nem haladhatja meg két egymást követõ évben az összbevétel egyharmadát.

Az alap- és vállalkozási tevékenységek szétválasztásának elveit és a vállalkozási szerzõdéskötés rendjét az intézmény
belsõ szabályzata rögzíti.

8.3.1. Az intézmény vállalkozási tevékenységeinek tevékenységi körök (TEÁOR) szerinti részletes felsorolása:
nincs az intézménynek vállalkozási tevékenysége.

9. Az intézmény tagolásának elvei (az 1. számú mellékletnek megfelelõen):
9.1. Az intézményben oktatási szervezeti egységként intézetek, azon belül tanszékek, kutatási szervezeti egységként tér-
ségfejlesztési kutatócsoport mûködik.
9.2. Az intézményben könyvtár, kollégium, továbbá felnõttképzési, testnevelési, kollégiumi, számítástechnikai, nemzet-
közi kapcsolatok szolgáltató szervezeti egységek mûködnek.
9.3. Az intézmény mûködtetési feladatainak ellátásához funkcionális szervezeti egységként gazdasági hivatalt, belsõ el-
lenõrzési feladatot ellátó egységet, továbbá igazgatási szervezeti egységként rektori hivatalt, tanulmányi és hallgatói in-
formációs hivatalt, minõségirányítási irodát, humánerõforrás igazgatóságot, valamint PR menedzser feladatokat ellátó
funkcionális szervezeti egységeket tart fenn.
Az intézmény szervezeti felépítését, tagolását az egyes oktatási, tudományos kutatási, szolgáltató és funkcionális szerve-
zeti egységeket és mûködésük rendjét részletesen a szervezeti és mûködési szabályzat határozza meg.
Az intézmény vezetését, a vezetõk megbízását, illetve felmentését, valamint hatásköröket az Ftv. és az intézmény szerve-
zeti és mûködési szabályzata határozza meg.

10. Az intézmény ingatlanállománya:
10.1. A Magyar Állam tulajdonában lévõ ingatlanok, melyek az intézmény vagyonkezelésében vannak a Kincstári
Vagyoni Igazgatósággal kötött vagyonkezelési szerzõdéssel. (2. számú melléklet szerint)

10.2. Az intézmény tulajdonában lévõ ingatlanok jegyzéke: 3. számú melléklet szerint.

10.3. További, az intézmény használatában lévõ kollégiumi épületek – az 5 évnél hosszabb bérleti ill. üzemeltetési
jogviszony feltüntetésével: 4. számú melléklet szerint.

11. Az intézmény hallgatói létszáma:
– az Ftv.-ben meghatározottak szerint felvehetõ maximális hallgatói létszám 5200 fõ, amely számított hallgatói létszám-
ként 4009 fõ.

12. Az intézményi hozzájárulással vagy közremûködéssel létrehozott, illetve mûködtetett társaságok, egyesületek,
alapítványok és egyéb szervezetek jegyzéke és alapító okiratai, illetve az alapítással összefüggõ más dokumentu-
mai a szervezeti és mûködési szabályzat mellékletét képezik.

13. Az alapító okirat a 15237-8/2006. számú alapító okirat módosításával készült és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat szövegét tartalmazza.

Budapest, 2007. június 4.
(15331-1/2007.)

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter
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1. sz. melléklet
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2. sz. melléklet

Az intézmény vagyonkezelésében lévõ ingatlanok

Sorsz. Épület megnevezése Cím
Helyraj-
zi szám

Földterület

(m2)
Jogállás

Rendeltetés,
funkció a tulajdoni

lap szerint
Egyéb megjegyzések a tulajdoni lapon

1. Központi épület:
– Fõépület
– Tanmûhely I.
– Tanmûhely II.

Dunaújváros 2400,

Táncsics M. u. 1/A

112 11 872 Vagyonkezelõ Egyetem Bejelentõ határozat: 32282/2001. 02. 07.
A dunaújvárosi 109 és a 112 hrsz.-ú ingatlanok telekalakítása.
Telekalakítást követõen a 109 hrsz.-ú ingatlan területe 89 m2 területtel

csökkent, beleolvadt a 112 hrsz.-ú ingatlan területébe.

2. Egykori fonoda épülete Dunaújváros 2400,
Táncsics M. u. 1–1.

113/3 11 546 Vagyonkezelõ Üzem Bejelentõ határozat: 30440/3/2001. 12. 27.
A 113/1 hrsz. és a 113/2 hrsz. együttesen megosztva: 113/2 hrsz. 1665
m2 területû, 113/3 hrsz. 11546 m2 területû, 113/4 hrsz. 2658 m2 területû,
113/5 hrsz. 5660 m2 területû, 113/6 hrsz. 996 m2 területû ingatlanokra.

3. Informatika Intézet épü-
lete
– Sporttelep

Dunaújváros 2400,
Szórád Márton út

120 9 129 Kezelõ Sporttelep Bejelentõ határozat: 2150/1973. 03. 07.
Használati jog az okiratban foglalt tartalommal. Jogosult: Déldunántúli
Gázszolgáltató Rt. Pécs, törzsszám: 1100672

4. Kollégium Dunaújváros 2400,
Dózsa György u. 33.

103 2 172 Kezelõ Kollégium Bejegyzõ határozat: 3371/1970. 09. 29.
Építési tilalom az okiratban foglalt tatalommal. Jogosult: Déldunántúli
Gázszolgáltató Rt. Pécs, fásítási tilalom, bányaszolgalmi jog is az ok-
iratban foglalt tartalommal.

5. Kollégium Dunaújváros 2400,
Dózsa György u. 37.

101 2 358 Kezelõ Kollégium Bejegyzõ határozat: 3342/1972. 08. 11.

6. Horgásztanya 3340 8 498 Vagyonkezelõ Szabadidõpark Bejegyzõ határozat: 33382/2001. 02. 26.

Mûvelõdési ág változás a 33382/2001. számon megtörtént.

7. „C” épület (tanépület) Dunaújváros 2400,
Kallos Dezsõ u. 1.

105/1 7 082 Vagyonkezelõ Ipartelep Bejegyzõ határozat: 38316/3/2000. 07. 04.

8. – Média Centrum
– Raktárak

Dunaújváros 2400,
Kallos D. u. 105/2
hrsz.

105/2 3 938 Vagyonkezelõ Ipartelep Bejegyzõ határozat: 38316/3/2000. 07. 04.

2372
O

K
T

A
T

Á
S

I
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

22.szám



3. sz. melléklet

Az intézmény tulajdonában lévõ ingatlanok jegyzéke

Sorsz. Épület megnevezése Cím
Helyrajzi

szám
Földterület

(m2)
Jogállás

Rendeltetés, funkció a
tulajdoni lap szerint

Egyéb megjegyzések a tulajdoni lapon

1. Oktatási épület („B”
épület)

Dunaújváros 2400,
Dózsa György u. 35.

102/3 1 936 Tulajdonos Iskola és udvar Bejegyzõ határozat: 34593/3/2005. 03. 07.
A dunaújvárosi 102/2 hrsz. megosztva 102/3 hrsz.-ú 1936 m2, 102/4
hrsz.-ú 1054 m2 nagyságú ingatlanokra. A 102/2 hrsz. terület hiányá-
ban megszûnt.

2. Kollégium Dunaújváros 2400,
Dózsa György u. 35.

102/4 1 054 Tulajdonos Kollégium és udvar Bejegyzõ határozat: 34593/3/2005. 03. 07.
Bányaszolgalmi jog okiratban foglalt tartalommal.
Jogosult: Dél-dunántúli Gázszolgáltató Rt. Építési és fásítási tilalom.
A dunaújvárosi 102/2 hrsz. megosztva 102/3 hrsz.-ú 1936 m2, 102/4
hrsz.-ú 1054 m2 nagyságú ingatlanokra. A 102/2 hrsz. terület
hiányában megszûnt.

4. sz. melléklet

Az intézmény használatában lévõ kollégiumi épületek
az 5 évnél hosszabb bérleti, illetve üzemeltetõi jogviszony feltüntetésével

Jelmagyarázat: = 5 évnél hosszabb bérleti, illetve üzemeltetõi jogviszony

Kollégium címe Helyrajzi szám Tulajdonos Jogviszony

2400 Dunaújváros, Dózsa Gy. u. 35. 102/2 Dunaújvárosi Fõiskola, 2400 Dunaújváros Táncsics M. u. 1/A Üzemeltetési és szolgáltatási (PPP)

2400 Dunaújváros, Dózsa Gy. u. 37. 101 Magyar Állam Üzemeltetési és szolgáltatási (PPP)

2400 Dunaújváros, Semmelweis u. 5. 23 DVG Zrt., 2400 Dunaújváros, Vasmû u. 41. Üzemeltetõi (5 évet meghaladó bérlet)

2400 Dunaújváros, Béke tér 3. 685/7 IPAP-FA Kft., 7020 Dunaföldvár, Vak Bottyán tér 1. Üzemeltetõi (5 évet meghaladó bérlet)

2400 Dunaújváros, Béke tér 3. 685/12 Mátrix 2000 Kft., 2400 Dunaújváros, Béke tér 3. Üzemeltetõi (5 évet meghaladó bérlet)

2400 Dunaújváros, Építõk u. 2. 178/2 Office & Hotel 2003 Kft., 2400 Dunaújváros, Építõk u. 2. Bérleti
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Pályázati felhívás felsõoktatási intézmények vezetõi, oktatói állásaira

A BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
pályázatot hirdet az
ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR
Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszékre
1 teljes munkaidõs
egyetemi tanári munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata: az Épületgépészet 1., 2. és az Épületfizika c. tantárgy teljes körû oktatása, jegy-
zet készítése az Épületgépészet 2. c. tárgyhoz, a gyakorlati feladatok meghatározása, konzultációk, vizsgáztatás, az új
képzési terveknek megfelelõ oktatás kidolgozása, új tantárgyak – különösen a megújuló energiák, energiagazdálkodás és
építészet összhangjának megteremtése – bevezetése. Követelmény a Tanszék és a Hõfizika Laboratórium összevonásá-
ból adódó oktatási-kutatási feladatok irányítása, az ipari kapcsolatok fejlesztése, irányító szerep vállalása a kutatási pá-
lyázatokban, nemzetközi kapcsolatok fejlesztésében, a doktoranduszok munkájának irányítása.
A pályázónak okleveles épületgépész-mérnöknek, habilitált egyetemi oktatónak kell lennie, legalább 15 éves egyetemi
oktatói gyakorlattal, elismert kutatási eredményekkel és publikációkkal.

Építészettörténeti és Mûemléki Tanszékre
1 teljes munkaidõs
egyetemi tanári munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata: az Építészetelmélet c. tárgy elõadásainak megtartása a nappali és a doktoráns
képzésben, az építészetelmélet témakörben doktoráns témavezetõi tevékenység, tudományos kutatói tevékenység az
építészetelmélet területén, beosztott oktatók és doktoráns hallgatók oktatási tevékenységeinek és tudományos munkájá-
nak az irányítása.
A pályázó az építészetelmélet oktatása területén legalább 10 éves gyakorlattal rendelkezzen, megfelelõ publikációs tevé-
kenysége legyen magyar és idegen nyelven, széles körû hazai és nemzetközi kapcsolattartással, valamint szakmai köz-
életi elismertséggel rendelkezzen.

A pályázatokra vonatkozó általános tudnivalók:
Egyetemi tanárok kinevezésének általános feltételeit a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiak-
ban: az Ftv.) 81. § (2) bekezdésében foglaltakon túl a 87. § (4)–(5) bekezdése tartalmazza.
Ennek értelmében az egyetemi tanári munkakörben történõ alkalmazás feltétele, hogy az érintett rendelkezzék az elõírt
iskolai végzettséggel, szakképzettséggel, büntetlen elõéletû és cselekvõképes legyen, valamint
a) rendelkezzék doktori fokozattal, továbbá legyen
b) az adott tudomány- vagy mûvészeti terület olyan nemzetközileg elismert képviselõje, aki kiemelkedõ tudományos ku-
tatói, illetve mûvészi munkásságot fejt ki,
c) az oktatásban, kutatásban, kutatásszervezésben szerzett tapasztalatai alapján legyen alkalmas
– a hallgatók,
– a doktori képzésben részt vevõk,
– a tanársegédek
tanulmányi, tudományos, illetve mûvészi munkájának vezetésére,
d) idegen nyelven publikáljon,
e) tartson szemináriumot, elõadást.

Az Ftv. 106. § (5) bekezdése kimondja, hogy a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság a jogszabályban foglalta-
kon kívül értékeli a jelölt oktatói, tudományos, illetve mûvészeti eredményeit.
A pályázóknak továbbá meg kell felelniük a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Humánpolitikai Sza-
bályzatában foglalt kinevezési feltételeknek, valamint az álláshelyre kiírt speciális követelményeknek.
A Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság egyetemi tanári pályázatok elbírálásának jogszabályi háttere, a pályá-
zatok összeállítása és a MAB véleményezési eljárása, valamint a pályázatok elbírálásának kívánalomrendszere tárgyú
közleménye (www.mab.hu) VI. fejezetében megadja az egyetemi tanári kinevezések véleményezéséhez kidolgozott
– alapvetõ, valamint a tudományági bizottságok szerinti – tartalmi kívánalmait és a véleményezés szempontrendszerét,
amelyek alapján az egyetemi tanári pályázatokat elbírálja.
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Az egyetemi tanári kinevezésekre az Ftv. 88. §-ában és 89. §-a (1) bekezdésében, továbbá a BME Humnpolitikai Sza-
bályzatában foglalt eljárás, valamint a MAB véleményezési eljárása alapján 2008. szeptember 1-jei hatállyal kerül sor.
A pályázati felhívásban szereplõ valamennyi állás betöltése során határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony létesül.
A pályzatok elbírálási határideje: 2008. július 31.
A kinevezések tervezett átadása: 2008. szeptember hó eleje.
Az egyetemi tanári pályázatra jelentkezõ személy pályázatában hitelt érdemlõen mutassa be, hogy teljesíti az egyetemi
tanári kinevezéshez elõírt – fent részletezett – feltételeket.

A pályázat összeállítása – formai elõírások:

A pályázatnak a következõ dokumentumokat kell tartalmaznia:
1. Pályázat: a pályázó válasza a pályázati kiírásban foglaltakra.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– teljes munkaidõben foglalkoztató munkáltatójának megnevezését, beosztását,
– munkavégzésre irányuló további jogviszonyban foglalkoztató munkáltatójának megnevezését, beosztását, részmunka-
ideje havi óraszámát,
– tudományos fokozatát,
– kitüntetését,
– idegennyelv-tudását,
– oktató-nevelõ és tudományos (mûvészi) munkájára vonatkozó jövõbeni terveit,
– az egyetem számára bevételt szerzõ tevékenységét, ill. – külsõ pályázónál – e vonatkozású elképzeléseit.

2. Szöveges szakmai önéletrajz, amely részletesen tartalmazza:
– szakmai, illetõleg oktatói, tudományos vagy mûvészeti munkáját és annak eredményeit,
– jelentõsebb tanulmányútjait.

3. Oktatási tevékenységre vonatkozó adatok a bizottságok kívánalmai szerinti idõtartamban.

4. Tudományos és publikációs tevékenység adatai: a teljes tevékenységen belül az utóbbi 10 évben megjelent, a pályázat
szempontjából fontosnak tartott publikációk bibliográfiai adatai, illetve a legfontosabbnak tartott alkotások kellõen rész-
letes dokumentációja. A pályázó munkáinak visszhangjára vonatkozó, valamint idézettségi adatok. Az adott idõszakra
vonatkozó teljes publikációs, illetve alkotási listát is mellékelni kell.
A publikációs listát az alábbiak szerint kell összeállítani:
Könyvnél:
Szerzõ(k): Könyv címe. Kiadás helye, éve. Kiadó. Terjedelem.
Folyóiratban közölt tanulmánynál:
Szerzõ(k): Cikk címe. Folyóirat neve, évszám, folyóiratszám, oldalszám.

5. Az elbíráláshoz szükséges személyes dokumentumok közjegyzõ által hitelesített másolata (2 példányban, a 2 eredeti
pályázathoz):
a) egyetemi szintû végzettséget igazoló okmány,
b) doktori fokozat (PhD, DLA, a tudományok kandidátusa, a tudományok doktora, az MTA doktora, külföldön szerzett
és honosított vagy elismert tudományos fokozat) okmánya(i),
c) habilitációs oklevél (az 1993 elõtt kinevezett egyetemi tanárok habilitáltnak tekintendõk),
d) az idegennyelv-ismeret, illetve az idegen nyelvû elõadókészség bizonyítása,
e) érvényes, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

6. A pályázatot benyújtó által megjelölt azon tudományág, amely tudományágban illetékes MAB bizottság kívánalom-
rendszere szerint történjék a MAB véleményezése. Multi-, ill. interdiszciplináris tudományterületeken jelölje meg a pá-
lyázó azokat a tudományágakat, amelyekben pályázik.
A tudományág megnevezése a 169/2000. (IX. 29.) Korm. rendelet mellékletében felsoroltak egyike kell legyen.

7. Amennyiben a pályázót korábban már egyetemi tanárrá kinevezték, akkor szándéknyilatkozat arról, hogy hány mun-
kakört, milyen tevékenységgel kíván betölteni.
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A pályázatot a közzétételtõl számított 30 napon belül lehet benyújtani 2 eredeti és 5 másolati példányban az illetékes kar
dékáni hivatalába, ahol a szabályzatok megtekinthetõk.

A pályázatok benyújtásának helye:

Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatal: Bp. XI., Mûegyetem rkp. 3. K. I. 10.

Dr. Becker Gábor s. k.,
dékán

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
pályázatot hirdet a
GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR
GYÓGYSZERFELÜGYELETI INTÉZETÉBE
intézetvezetõi tisztség betöltésére

A megbízandó intézetvezetõ feladata az intézet szakmai, adminisztratív és gazdasági irányítása, pályázati tevékenységé-
nek, nemzetközi és hazai kapcsolatainak erõsítése. További feladata a Gyógyszerfelügyelet tárgykörébe tartozó tantár-
gyak (elsõsorban gyógyszerügyi szakigazgatás, etika, kommunikáció, minõségbiztosítás) oktatása, illetve (a jogi és köz-
gazdasági alapismeretek) koordinálása, a PhD-program, a gyógyszerész szak- és továbbképzés, valamint az intézet mun-
katársainak irányítása, érdekeinek képviselete.
A pályázónak rendelkeznie kell szakirányú egyetemi végzettséggel, egyetemi docensi vagy egyetemi tanári kinevezés-
sel, PhD-fokozattal, egyetemi habilitációval, angol nyelvbõl az oktatáshoz szükséges, de legalább középfokú nyelvisme-
rettel, valamint magas színvonalú hazai és nemzetközi tudományos tevékenységgel.
A pályázat elbírálása során a gyógyszerészdiploma, az intézetben folyó tevékenység ismerete, a kutatási gyakorlat,
konkrét minõségbiztosítási tevékenységben való részvétel, egészségügyi menedzser végzettség, továbbá legalább 15
éves sikeres szakirányú oktatási tevékenység és a sikeres hazai és nemzetközi pályázati tevékenység elõnyt jelent.

A megbízás 2008. február 9-tõl 5 évre szól.

GYÓGYSZERHATÁSTANI ÉS BIOFARMÁCIAI INTÉZETÉBE
intézetvezetõi tisztség betöltésére

A megbízandó intézetvezetõ feladata az intézet szakmai, gazdasági és adminisztratív irányítása, pályázati tevékenységé-
nek, nemzetközi és hazai kapcsolatainak erõsítése, az intézethez tartozó tantárgyak oktatása, a gyógyszerész szak- és to-
vábbképzés, valamint az intézet munkatársainak irányítása, érdekeinek képviselete. Részt kell vennie a kari PhD iskola
munkájában is.
A pályázónak rendelkeznie kell szakirányú egyetemi diplomával, egyetemi docensi/tanári kinevezéssel, PhD vagy az
MT doktora fokozattal, jelentõs gyógyszerhatástani oktatási gyakorlattal, egyetemi habilitációval, legalább középfokú
nyelvismerettel, magas színvonalú hazai és nemzetközi tudományos és pályázati tevékenységgel.
Az elbírálás során a gyógyszerészdiploma, az intézetben folyó tevékenység ismerete, a kutatási gyakorlat, továbbá leg-
alább 15 éves sikeres szakirányú oktatási tevékenyég és a sikeres hazai és nemzetközi pályázati tevékenység elõnyt je-
lent.

A megbízás 2008. március 11-tõl 5 évre szól.

A pályázatokhoz mellékelni kell:
– pályázati szöveget,
– kitöltött szakmai adatlapot,
– szakmai önéletrajzot,
– teljes publikációs jegyzéket,
– vezetõi elképzeléseket, eddigi vezetõi tevékenység leírását,
– végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,
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– hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult
bizottságok és testületek megismerhetik.

A pályázatok elbírálásának határideje a beadási határidõtõl számított 60. nap.
A pályázóknak meg kell felelniük a Felsõoktatási Törvényben és a Szegedi Tudományegyetem foglalkoztatási követel-
ményrendszerében rögzített feltételeknek.
A pályázatokat a megjelenéstõl számított 30 napon belül 1 eredeti és 5 fénymásolt példányban a Szegedi Tudomány-
egyetem Rektori Hivatalába (6720 Szeged, Dugonics tér 13.) kell benyújtani. A pályázatok formai feltételeirõl a
(62) 544-008-as telefonszámon kérhetõ felvilágosítás.

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR
és az
ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR közös
Sejtbiológia és Molekuláris Medicina Tanszékére
tanszékvezetõi tisztség betöltésére

A megbízandó tanszékvezetõ feladata: a tanszék oktatómunkájának szervezése, irányítása, a sejtbiológia és a molekulá-
ris medicina tárgykörében alap-, kiemelt és posztgraduális szintû elõadások, speciális kollégiumok és doktori kurzusok
szervezése és tartása biológus és biológia tanár szakos hallgatók, valamint orvostanhallgatók számára. Feladata továbbá
szakdolgozatot, diplomamunkát készítõ hallgatók, doktoranduszok szakmai munkájának irányítása. Folytasson nemzet-
közileg is elismert kutatómunkát a molekuláris neurobiológia tárgykörében, illetve ápolja és fejlessze a tanszék hazai és
nemzetközi szakmai kapcsolatait.
A páylázónak rendelkeznie kell a tudomány doktora fokozattal, habilitációval, legalább 10 éves egyetemi oktatási gya-
korlattal a neurobiológia területén, továbbá elõadói szintû angolnyelv-ismerettel. Az elbírálásnál elõnyben részesül a
molekuláris neurobiológia területén kutatási, szervezési és vezetési tapasztalattal rendelkezõ pályázó.

A megbízás 5 évre szól.

A pályázathoz mellékelni kell:
– pályázati szöveget,
– kitöltött szakmai adatlapot,
– szakmai önéletrajzot,
– teljes publikációs jegyzéket,
– vezetõi elképzeléseket, eddigi vezetõi tevékenység leírását,
– végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult
bizottságok és testületek megismerhetik.

A pályázat elbírálásának határideje a beadási határidõtõl számított 60. nap.
A pályázónak meg kell felelnie a Felsõoktatási Törvényben és a Szegedi Tudományegyetem foglalkoztatási követel-
ményrendszerében rögzített feltételeknek.
A pályázatot a megjelenéstõl számított 30 napon belül 1 eredeti és 5 fénymásolt példányban a Szegedi Tudományegye-
tem Rektori Hivatalába (6720 Szeged, Dugonics tér 13.) kell benyújtani. A pályázat formai feltételeirõl a
(62) 544-008-as telefonszámon kérhetõ felvilágosítás.

Dr. Szabó Gábor s. k.,
rektor
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A LISZT FERENC ZENEMÛVÉSZETI EGYETEM
pályázatot hirdet a
Vonós Tanszékre
egyetemi docensi munkakör betöltésére (teljes állás)

A munkakör határozatlan idõre szól.

A kinevezendõ egyetemi docens feladata hegedû fõtárgy oktatása a BA-, valamint a Mûvész MA-képzésben, továbbá a
hagyományos 10 féléves képzésben hegedû fõtárgy, valamint a hegedû módszertan tárgy oktatása. Pályázhatnak azok az
egyetemi adjunktusok, akik hegedû szakon szerzett egyetemi oklevéllel és PhD-, illetve DLA-fokozattal, vagy a Felsõ-
oktatási Törvényben meghatározott mûvészeti díjjal és az egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszerében meghatá-
rozott felsõoktatási gyakorlattal rendelkeznek, nemzetközileg elismert mûvészi és oktatótevékenységükkel igazolták,
hogy alkalmasak a hallgatók, doktori képzésben részt vevõk, tanársegédek tanulmányi, mûvészi-pedagógiai munkájá-
nak vezetésére, továbbá idegen nyelven is képesek elõadás tartására.

A kinevezés határozatlan idõre szól, kezdete 2007. szeptember 19.

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– jelenlegi munkahelye(i), beosztása(i), oktatói, tudományos munkásságának részletes ismertetését,
– egyetemi oklevél hiteles másolatát,
– tudományos fokozat hiteles másolatát,
– habilitációs oklevél hiteles másolatát,
– idegennyelv-tudást igazoló okirat hiteles másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pályázatokat a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem Fõtitkári Irodájában kell leadni a pályázat megjelenését követõ
30 napon belül. Cím: 1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8.

Dr. Batta András s. k.,
rektor

A KÁROLY RÓBERT FÕISKOLA
pályázatot hirdet a
GAZDÁLKODÁSI KAR
Turizmus és Területfejlesztési Tanszékére
tanársegédi álláshelyre

Az állás 2007. október 1-je után tölthetõ be.

A kinevezendõ tanársegéd feladata: Utazási irodai menedzsment, Programtervezés, Idegenvezetés c. tantárgyak oktatá-
sa, gyakorlatok vezetése.

Általános követelmények: a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben elõírt követelmények, a fõiskola Fog-
lalkoztatási Követelményrendszerében elõírt követelmények.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a pályázó szakmai-tudományos tevékenységét tartalmazó részletes önéletrajzot (korábbi és jelenlegi munkahelyeinek
megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását),
– a szakirodalmi tevékenység és a tanácskozásokon megtartott elõadások jegyzékét,
– az iskolai végzettséget, tudományos fokozatot, nyelvvizsgákat, szakmai díjakat igazoló oklevelek és bizonyítványok
másolatát,
– hazai és külföldi referenciák másolatait,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– személyes adatok kezelésére vonatkozó nyilatkozatot.
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A pályázatot az Oktatási Közlönyben való közzétételtõl számított 30 napon belül kell a Károly Róbert Fõiskola Fõtitkári
Hivatalába 3 példányban benyújtani. Az elbírálás határideje a pályázat benyújtásától számított 60. nap.
A pályázattal kapcsolatban részletes felvilágosítást a Fõtitkári Hivatal munkatársai adnak. Cím: 3200 Gyöngyös, Mátrai
út 36., telefon: (37) 518-306.

Dr. Magda Sándor s. k.,
rektor

Pályázati felhívás
óvodavezetõi, iskolaigazgatói és egyéb vezetõi állásokra

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

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

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

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

meg.

Rövidítések:

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

Települési önkormány-
zat polgármestere
8346 Gógánfa,
Deák F. u. 23.
Tel./fax: (87) 457-122

Közös Fenntartású
Napköziotthonos
Óvoda
Gógánfa-Zalaerdõd
8346 Gógánfa,
Deák F. u. 23.
vezetõ óvónõ

Szakirányú felsõfokú
v., 5 év szgy.

ÁEI: az elbírálást követõen
azonnal.
Pehi: 2007. szept. 30.
Pc: polgármester
Tel.: (87) 457-052
Fax: (87) 557-007

Általános Iskola, Óvoda
és Községi Könyvtár
Igazgatótanácsa
2053 Herceghalom,
Gesztenyés u. 15.
Tel./fax: (23) 319-228

Általános Iskola, Óvoda
és Községi Könyvtár
2053 Herceghalom,
Gesztenyés u. 1.
óvodai intézményegy-
ség-vezetõ

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi szakképzettség,
5 év szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga, vezetõi gyakor-
lat

ÁEI: az elbírálást követõ hónap
1. napjától.
A megbízás 5 évre szól.
Pehi: a pályázat benyújtását kö-
vetõ 30. nap.

Újudvar Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
8778 Újudvar,
Petõfi út 2.
Tel./fax: (93) 360-201

Móra Ferenc Óvoda
vezetõ óvónõ

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v., legalább 5 év
pedagógus-munkakör-
ben szerzett gyakorlat

ÁEI: 2007. nov. 15.
A megbízás 2013. július 31-ig
szól.
Pehi: 2007. nov. 12.
Pc: önkormányzat.

Iskolaigazgatói és egyéb vezetõi állások

Budapest Fõváros
XXIII. Kerület Sorok-
sár Önkormányzatának
jegyzõje
1239 Budapest,
Grassalkovich út 162.

Oktatási, Kulturális és
Sport Osztály
vezetõ

Egyetemi szintû bölcsé-
szettudományi, fõisko-
lai szintû
pedagógus-szakképzett-
ség és a köztisztviselõk
jogállásáról szóló, mó-
dosított 1992. évi
XXIII. törvényben, a
közszolgálati jogvi-
szony létesítéséhez, ki-
nevezéshez elõírt egyéb
feltételek, magyar ál-
lampolgárság.
Elõny: pénzügyi terüle-
ten szerzett képzettség

ÁEI: 2007. szept. 1.
A közszolgálati jogviszony 6 hó-
napos próbaidõvel kezdõdik. Az
állás betöltésérõl az önkormány-
zat jegyzõje dönt a polgármester
egyetértésével.
Részletes szakmai ön. az eddigi
munkaköreinek ismertetésével,
jelenlegi munkaköre, beosztása,
ill. és egyéb juttatás a köztisztvi-
selõk jogállásáról szóló, módosí-
tott 1992. évi XXIII. tv.,
valamint a helyi önkormányzati
rendelet és az egységes közszol-
gálati szabályzat alapján kerül
megállapításra.
f: dr. Homonnai Ildikó jegyzõ
Tel.: 287-3152
Pc: Hegyes Istvánné személyzeti
vezetõnek címezve „Oktatási
osztályvezetõ” jeligével ellátott
zárt borítékban.
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1. 2. 3. 4.

Települési önkormány-
zat polgármestere
8346 Gógánfa,
Deák F. u. 23.
Tel./fax: (87) 457-122

Fekete István Általános
Iskola Gógán-
fa–Ukk–Dabronc
8346 Gógánfa,
Kisfaludy u. 2.
igazgató

Szakirányú felsõfokú
v., 5 év szgy.

ÁEI: az elbírálást követõen
azonnal.
Pehi: 2007. szept. 30.
Pc: polgármester
Tel.: (87) 457-052
Fax: (87) 557-007

Hajdúnánás Városi
Önkormányzat Képvi-
selõ-testülete
4080 Hajdúnánás,
Köztársaság tér 1.
Tel.: (52) 382-176
Fax: (52) 381-087

Városi Bölcsõde
4080 Hajdúnánás,
Marx K. u. 10.
szakmai vezetõ

Bölcsõdei szakgondo-
zó, csecsemõ- és kis-
gyermekgondozó,
csecsemõ- és kisgyer-
meknevelõ-gondozó
vagy csecsemõ- és
gyermekgondozói vég-
zettséggel rendelkezõ
intézetvezetõ, szakokta-
tó, védõnõ, felsõfokú
szociális alapvégzett-
ség, szociális szakvizs-
ga, legalább 5 év
felsõfokú végzettséget
vagy felsõfokú szakmai
képesítést igénylõ, a
gyermekvédelem, a
szociális ellátás, illetve
a közoktatás területén
végzett munkakörben
szerzett szgy.

ÁEI: 2007. okt. 1.
A megbízás 5 évre, 2012. szept.
30-ig szól.
Pbhi: a Szociális, illetõleg az
Oktatási Közlönyben történõ
megjelenést követõ 30. nap.
f: Tel.: (52) 382-176
Pc: dr. Éles András polgármester

Kazincbarcika és Von-
záskörzete Többcélú
Kistérségi Társulás
3700 Kazincbarcika,
Fõ tér 4.
Borsod-Abaúj-Zemplén
megye
Tel./fax: (48) 512-632,
512-633

Egységes Kistérségi Pe-
dagógiai Szakszolgálta-
tó Központ
3700 Kazincbarcika,
Építõk útja 15.
igazgató

Szakirányú felsõfokú
v., legalább 5 év peda-
gógus-munkakörben
szerzett szgy.

ÁEI: 2007. dec. 1.
A megbízás 5 évre, 2012. aug.
15-ig szól.
Pehi: 2007. okt. 31.
Pc: a társulás elnöke

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 kiírás szövegében feltüntetett egyéb jogszabály tartalmazza.

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

elõélet igazolására erkölcsi bizonyítványt kell csatolni.
A pályázat benyújtásának határideje – ha a pályáztató hosszabb idõt nem határoz meg – a közzétételtõl számított 30. nap.
A pályázat elbírálásának határidejét a pályázati felhívásban kell meghatározni.
A pályázatokat a pályázatot meghirdetõ szerv címére kell benyújtani, kivéve, ha a pályáztató ettõl eltérõ címet jelöl

meg.
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Rövidítések:

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

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

1. 2. 3. 4.

Óvodapedagógus, pedagógusállások

Amerikai Alapítványi
Iskola
1075 Budapest,
Wesselényi u. 44.
Tel.: 322-2843
Fax: 342-5915
E-mail: aai@aai-bp.su-
linet.hu

Amerikai Alapítványi
Iskola Óvodája
1075 Budapest,
Wesselényi u. 44.
óvónõ

Szakirányú felsõfokú
v., angolnyelv-tudás

ÁEI: 2007. aug. 22.
p: nyelvpótlék
Pc: igazgató

Napraforgó Óvoda
2175 Kálló,
Arany J. u. 3.
Tel./fax: (32) 477-024

Óvodapedagógus (hatá-
rozatlan idõre történõ
kinevezéssel). Pálya-
kezdõk jelentkezését
várják.

Felsõfokú v.,
elõny: fejlesztõpedagó-
giai ismeretek.

ÁEI: 2007. aug. 21.
f: óvodavezetõ
Pc: intézmény címére 2 példány-
ban

Majosházi Napközi
Otthonos Óvoda
2339 Majosháza,
Kossuth u. 71.
Tel.: (24) 476-073,
476-089

Óvodapedagógus Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v.

ÁEI: 2007. szept. 1.
Pehi: a benyújtási határidõt kö-
vetõ 10. nap.
Étkh.
Pc: Papp Jánosné óvodavezetõ

Szivárvány Óvoda
2300 Ráckeve,
Vörösmarty u. 40.
Tel.: (24) 519-016
Fax: (24) 519-015

Logopédus határozott
idejû kinevezéssel

Szakirányú v. ÁEI: 2007. szept. 1.
Étkh., útiköltség-térítés.
f: Kulcsárné Paska Ibolya óvo-
davezetõ
E-mail: ovi@rackeve.hu
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Szent-Györgyi Albert
Szakközépiskola, Szak-
iskola és Kollégium
8400 Ajka,
Kandó Kálmán ltp. 4.
Tel.: (88) 508-070
Fax: (88)
508-080/26-os mellék

Matematika–fizika,

cukrász

Egyetemi v.,

fõiskolai v.

f: (88) 508-080
Pc: iskola

Petõfi Sándor Gimnázi-
um, Gépészeti Szakkö-
zépiskola és Kollégium
2170 Aszód,
Hatvani út 3.
Tel./fax: (28) 400-006,
500-545

Gépészmérnök tanár Szakirányú egyetemi
vagy fõiskolai v.,
elõny: angolnyelv-tudás
(mûszaki).
Szakirány: gépgyártás-
technológia, CNC-prog-
ramozás, PLC-,
AutoCAD-ismeretek

ÁEI: 2007. aug. 15.
Az iskolai végzettséget, egyéb
más okmányokat eredetiben kell
bemutatni.
Pc: igazgató

Zrínyi Miklós Általános
Iskola
1205 Budapest,
Mártírok útja 47.
Tel./fax: 285-0573

Informatika–fizika sza-
kos tanár

Fõiskolai v. ÁEI: 2007. aug. 27.
f: Tel.: 285-0572
(szerdánként 9–12 óra között).
Jelentkezni lehet írásban, szak-
mai önéletrajzzal levélben vagy
az igazgato@zrinyimbpma.suli-
net.hu
elektronikus címen
Pc: Timák Ildikó igazgató

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

Gitártanár
félállás (határozatlan
idõre)

népzenetanár
félállás (határozott
idõre)

zongoratanár
félállás (határozatlan
idõre)

fuvolatanár
félállás (határozott idõ-
re)

Szakirányú fõiskolai
vagy egyetemi v.

ÁEI: azonnal.

József Attila Általános
Iskola
1201 Budapest,
Attila u. 25–27.
Tel./fax: 283-0760

Számítástechnika–ma-
tematika szakos tanár

ÁEI: 2007. aug. 15.
Pc: Varga Norbertné igazgató
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Néri Szent Fülöp Kato-
likus Általános Iskola
1161 Budapest,
Béla u. 23.

Angoltanár és gondnok
nyolcórás osztott, vagy
hatórás munkaidõben

ÁEI: azonnal.
Pc: személyesen a gazdasági ve-
zetõnél.
Tel.: 405-2479 vagy
info@neriiskola.hu

Vajda Péter Ének-zene,
Testnevelés Tagozatos
Általános Iskola
1089 Budapest,
Vajda Péter u. 25–31.
Tel.: 333-4913
Fax: 477-0427

Testnevelõ tanár

angol–bármely szakos
tanár.
Elõny: magyar vagy an-
gol szakpár

Fõiskolai vagy egyete-
mi szakirányú v.

ÁEI: 2007. aug. 21.
A kinevezés határozott idõre
szól.
Pc–f: Szontagh Pál igazgató

Elsõ Óbudai Általános
Iskola
1033 Budapest,
Vörösvári út 93.

Informatika–fizika sza-
kos tanár

német–történelem sza-
kos tanár

Fõiskolai vagy egyete-
mi v.

ÁEI: 2007. szept. 1.
A megbízás határozatlan idõre
szól.
Pbhi: folyamatos
f. Tel.: 388-6900, 367-2410
Pc: Fetterné Szõnyi Éva igazgató
E-mail: vorosvaria@kszki.hu

Kapocs Általános és
Magyar–Angol Két
Tannyelvû Iskola
1188 Budapest,
Kapocs u. 56.
Tel./fax: 295-4629,
290-7353

Napközis tanár (3/4
részmunkaidõben)

Tanítói v. ÁEI: 2007. aug. 15.
E-mail:
kapocsiskola@kapocsiskola.hu

Bókay János Humán
Kéttannyelvû Szakkö-
zépiskola és Gim-
názium
1086 Budapest,
Csobánc u. 1.
Tel.: 313-1067
Tel./fax: 313-1674
E-mail: bokay@bo-
kay-eu.sulinet.hu

Kémia–biológia szakos
középiskolai tanári ál-
lás
(helyettesítésre)

ÁEI: 2007. szept. 1.

Csomasz Tóth Kálmán
Református Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény
3643 Dédestapolcsány,
Hunyadi út 11.
Tel.: (48) 501-212,
(30) 686-3705

Dédestapolcsányi telep-
helyre: gitártanár, vala-
mint miskolci
telephelyre: néptáncta-
nári állás félállásban

Szakirányú fõiskolai v. Útiköltség az érvényes jogszabá-
lyok szerint.
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Apáczai Csere János
Szakközépiskola, Szak-
iskola és Kollégium
7200 Dombóvár,
Arany János tér 21.
Tel.: (74) 465-331
Fax: (74) 466-929

Matematika–fizika sza-
kos tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2007. aug. 16.
f: az iskola igazgatójánál

Sándor Frigyes Zeneis-
kola Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézet
2400 Dunaújváros,
Bartók Béla u. 6/a
Tel./fax: (25) 412-520

Gitártanár Fõiskolai v. ÁEI: 2007. szept. 1.
Étkh., utazásiköltség-térítés.
f: Balogh Zoltán András
igazgató
Tel./fax: (25) 522-711

Hangfestõ Oktató és
Szolgáltató Kht.
9028 Gyõr,
Erfurti u. 31. I/5.
Tel.: (96) 338-779

Hangfestõ Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény
9177 Ásványráró,
Rákóczi u. 13.

2 fõ néptánctanár,
1 fõ zongoratanár,
1 fõ gitártanár,
félállású jazz szakos ta-
nár,
félállású jazz-basszus-
gitártanár,
félállású jazzdob sza-
kos tanár,
jazzgitár szak másfél
álláshely

Zenemûvészeti fõisko-
lai diploma

ÁEI: 2007. aug. 21.
Pbhi: 2007. aug. 15.
Pehi: 2007. aug. 20.
Részletes szakmai ön.
Pc: Hangfestõ Oktató és Szol-
gáltató Kht.

ÁMK igazgatója
2454 Iváncsa,
Fõ u. 61.
Tel./fax: (25) 506-370

Matematika–fizika sza-
kos általános iskolai ta-
nár

Tanárképzõ fõiskolai v. ÁEI: 2007. aug. 16.
Étkezési lehetõség van, átmeneti
megoldásként lakást tudnak biz-
tosítani.

óraadó gyógypedagó-
gus

gyógypedagógus v.

Mátyás Király Általá-
nos Iskola és Óvoda
5144 Jászboldogháza,
Kossuth u. 1.

Angol és/vagy történe-
lem, vagy kémia vagy
ének vagy földrajz sza-
kos tanár

Tanárképzõ fõiskolai v. ÁEI: 2007. szept. 1.
Étkh., szl.
f: Zrupkó Ferencné
Tel.: (57) 460-011

óvodai dajka dajka szakképzettség
Veress János Szakkö-
zép-, Szakképzõ Iskola
és József Attila Gimná-
zium
5440 Kunszentmárton,
Kossuth Lajos u. 37.
Tel./fax: (56) 461-144

Informatika–bármely,
testnevelés–földrajz
vagy
testnevelés–biológia,
valamint
gazdasági tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2007. aug. 27.
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Martin János Szakkép-
zõ Iskola
3529 Miskolc,
Áfonyás u. 18/a

Kerékpárszerelõ szak-
oktató

Szakirányú fõiskolai v.
vagy középiskolai v. és
szakirányú szakmai ké-
pesítés, 5 éves szgy.

ÁEI: 2007. szept. 1.
f: Lénárt Györgyné igazgató
Tel.: (46) 562-200
Pc: iskola.

Patay István Általános
Iskola
4564 Nyírmada,
Honvéd út 36.
Tel./fax: (45) 592-016

2 fõ tanító ÁEI: 2007. aug. 16.

Dózsa György Általá-
nos Iskola
3060 Pásztó,
Nagymezõ út 36.
Tel./fax: (32) 460-795

2 fõ gyógytestnevelõ
szakos tanár.
Feladatellátás: a pásztói
kistérség területén,
Pásztón és két decent-
rumban

Szakirányú egyetemi v. ÁEI: 2007. aug. 15.
Pehi: a beadási határidõt követõ
30. nap.
Pc: Szivák Ilona igazgató

Nevelési Tanácsadó
2440 Százhalombatta,
Kodály Zoltán sétány
Tel./fax: (23) 355-412

Logopédus Fõiskolai szakirányú v. ÁEI: 2007. szept. 1.
A megbízás határozatlan idejû.
Étkezési és utazási hozzájárulás.
Pc: intézményvezetõ

Teleki Blanka Gimnázi-
um és Általános Iskola
8000 Székesfehérvár,
Budai út 7.
Tel.: (22) 506-162
Fax: (22) 506-472

Angol nyelv szakos kö-
zépiskolai tanár

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

Kodály Zoltán Alapfo-
kú Mûvészetoktatási
Intézmény
2628 Szob,
Árpád u. 54.
Tel./fax: (27) 370-086

Gitártanár

zongoratanár
(félállás korrepetítori
munkára)

Fõiskolai v. ÁEI: 2007. szept. 1.
Utazásiköltség-térítés.
Pc: Várda Gyula igazgató

Fellner Jakab Általános
Iskola, Szakközépiskola
és Szakiskola
2800 Tatabánya,
Sárberek

Mûszaki tanár
(gyártástechnológus
szak, forgácsolási szak-
irány)

Egyetemi vagy fõisko-
lai v.

ÁEI: 2007. szept. 1.
Étkh.
Pc: igazgató
Tel.: (34) 514-610
Fax: (34) 331-715

villamosipari mûszaki
szakoktató

fõiskolai v.

építõipari (faipari) mû-
szaki szakoktató
mûszaki tanár (általá-
nos gépész)
fodrász mûszaki szak-
oktató
vasipari mûszaki szak-
oktató (forgácsoló, he-
gesztõ szakirány)
hegesztõ mûszaki szak-
oktató

egyetemi vagy fõisko-
lai v.
fõiskolai v.

minõsített hegesztõi ok-
levél, illetve fõiskolai v.
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Kereskedelmi és Ide-
genforgalmi Közép-
iskola
3910 Tokaj,
Bodrogkeresztúri u. 5.
Tel.: (47) 552-094
Tel./fax: (47) 352-611

Gépírás–bármely sza-
kos tanár

angol nyelv és iroda-
lom–bármely szakos ta-
nár

kollégiumi nevelõtanár

ÁEI: 2007. aug. 15.
f: igazgató

Általános Nevelési
Központ
7130 Tolna,
Bartók B. u. 23.
Tel.: (74) 440-065
Fax: (74) 440-020

ÁNK Fusz János Zene-
iskola
7130 Tolna,
Festetich u. 131.

klarinéttanár (határozott
idejû)
Tv. munka ideje: heti
20, ebbõl kötelezõ óra-
száma: 11 óra,

zongoratanár (határo-
zatlan idejû)
Tv. munka ideje: heti
40, ebbõl kötelezõ óra-
száma: 22 óra,

fuvolatanár (határozat-
lan idejû)
Tv. munka ideje: heti
20, ebbõl kötelezõ óra-
szám: 11 óra

Zenemûvészeti fõisko-
lai v.

ÁEI: 2007. aug. 16.
Pc: Hága Lászlóné igazgató

Korda Vince Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény
5420 Túrkeve,
Széchenyi u. 23.
Tel.: (56) 361-245
E-mail: kvami@enter-
net.hu

Moderntánctanár Táncmûvészeti fõisko-
lai v.

ÁEI: 2007. szept. 1.
Az állást betöltõ nem közalkal-
mazott.

grafika, képzõmûvészeti egyete-
mi v.

kerámia,
néptánc szakos tanár táncmûvészeti fõiskolai

v.
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Petõfi Sándor Általános
Iskola, Gimnázium és
Szakközépiskola
2220 Vecsés,
Petõfi tér 1.
Tel./fax: (29) 350-440,
352-194
E-mail: titkarsag@peto-
fi-vecses.sulinet.hu

Német szakos középis-
kolai tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2007. aug. 31.

Elveszett érettségi bizonyítvány és bizonyítványnyomtatványok sorszámainak közzététele

Érettségi bizonyítvány (A.Tü.500 r.sz.): P 44C 099751, P 44C 099758, P 44C 0099759, P 44C 099760, P 44A 002070,
P 44A 002071, P 44A 007072.
Gimnáziumi bizonyítvány (A.Tü.933/új r.sz.): PTI 003276, PTI 003278, PTI 003279, PTI 003280, PTJ 027644, PTJ
027635.

Feketéné Barbócz Éva s. k.,
igazgató,

Magiszter Alapítványi Középiskola és Szakiskola
(4034 Debrecen, Faraktár u. 107.)

Bizonyítványok érvénytelenítése

A Kvassay Jenõ Mûszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1068 Budapest, Rippl Rónai u. 26.) kezelésében lévõ alábbi
sorszámú bizonyítványok elvesztek, ezek felhasználása érvénytelen.

P44A 102772 érettségi bizonyítvány
PTC 0018881 érettségi bizonyítvány
P01 I 022820 gimnáziumi érettségi
PTH 31556 négyéves gimnáziumi
PTD 010247 technikus képesítõ
PTF 147015 bizonyítvány (OKJ-s szakmai).

Varró Éva s. k.,
igazgató
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Bélyegzõk érvénytelenítése

Intézményátszervezéssel 2007. június 30-ával a Szabóky Adolf Mûszaki Szakközépiskola és Szakiskola megszûnt.
2007. július 1-jével nem érvényesek az alábbi
hosszú bélyegzõk:
– „Szabóky Adolf Mûszaki Szakközépiskola és Szakiskola 1., 2., 3., 4. 1095 Budapest, Soroksári út 75–77.”
– „Szabóky Adolf Mûszaki Szakközépiskola és Szakiskola 1095 Budapest, Soroksári út 75–77. Számlaszám: 15491635”
– „Szabóky Adolf Mûszaki Szakközépiskola és Szakiskola TANMÛHELYE II. 1116 Budapest, Hunyadi J. u. 2. Szám-
lacím: 1095 Budapest, Soroksári út 75”.

körbélyegzõk:
– „Szabóky Adolf Mûszaki Szakközépiskola és Szakiskola Budapest”
– „Szabóky Adolf Mûszaki Szakközépiskola és Szakiskola 1., 2. Budapest”
– „Szabóky Adolf Mûszaki Szakközépiskola és Szakiskola mellett mûködõ Állami Érettségi Vizsgabizottság Budapest”
– „Szabóky Adolf Mûszaki Szakközépiskola és Szakiskola mellett mûködõ szakmai vizsgabizottság Budapest”.

Fila Józsefné s. k.,
igazgató

Tájékoztató az Oktatási Közlöny megjelenésérõl
és a közlemények közzétételének módjáról

Az Oktatási Közlöny havi három alkalommal jelenik meg, ennek megfelelõen havonta háromszor (a hónap 10., 20., 30.
napján) van közlönyzárás.
Az ún. kötelezõ közzététel körébe tartozó (jogszabályban elõírt módon közzétett) álláshelyekre meghirdetett pályázati
felhívások közzé tétele normál vagy sürgõs eljárás szerint történhet az alábbiak szerint.
A normál eljárás szerint a zárás napjáig az Oktatási Közlöny szerkesztõségéhez (1055 Budapest, Szalay utca 10–14., te-
lefon/fax: 302-4843) két példányban eljuttatott pályázati felhívások kb. hat-nyolc hét múlva jelennek meg. A közzététel
ebben az esetben ingyenes.
A sürgõs megjelenést igénylõ pályázati felhívások a „zárás után” rovatban jelennek meg, a közzététel díja kéziratolda-
lanként 10 000 Ft + 20% áfa (12 000 Ft). A sürgõs eljárás szerint a megjelentetni kívánt közleményeket a cégszerûen alá-
írt megrendelõvel együtt a „Sürgõs eljárás szerint” megjelöléssel a szerkesztõség vagy a Magyar Hivatalos Közlönyki-
adó címére (1085 Budapest, Somogyi Béla utca 6.) kell megküldeni. A kéziratok a beérkezés után kb. két-három hét múl-
va jelennek meg. A megjelenést követõen a kiadó számlát küld a megrendelõnek.
A sürgõs megjelenést igénylõ „zárás utáni” rovatban megjelentetni kért pályázati felhívásokban elõforduló esetleges
nyomdahibák javítására a szerkesztõségnek nincs módja, ezért az elírásokért felelõsséget nem vállalunk.
A pályázatok benyújtásával kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazó jogszabályokat az álláshelyre meghirdetett pályáza-
ti felhívások fejlécében jelöljük. A jogszabályok által kötelezõen elõírt pályázati feltételeket az egyes pályázatoknál a
szerkesztõség értelemszerûen nem tünteti fel.
A pályázati felhívások nagy számára tekintettel a megjelenés pontos idõpontjáról, illetõleg arról, hogy a pályázati felhí-
vás az Oktatási Közlöny melyik számában jelenik meg, a szerkesztõségnek nem áll módjában írásban tájékoztatást adni.
Ugyanezen okból nem biztosítható az álláshelyekre meghirdetett felhívásoknak – a pályázati felhívás lényeges elemein
túlmenõ – szó szerinti közlése.
Az ún. kötelezõ közzététel körén kívül esõ egyéb hirdetmények, közlemények közzététele – az eljárás módjától (normál
vagy sürgõs) függetlenül – díjköteles. A díjak a Magyar Hivatalos Közlönykiadó 2007. január 1-jétõl érvényes tarifa-
jegyzéke alapján kerülnek megállapításra. Ugyanez vonatkozik az üzleti célú hirdetésekre is.
Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 13. § (1) be-
kezdése alapján a minisztériumok hivatalos lapjaikat a honlapjukon is közzéteszik. Ennek megfelelõen 2006. január
1-jét követõen az Oktatási Közlöny számai is elérhetõek az OM honlapjáról (www.om.hu/Közérdekû adatok/Szervezeti,
személyzeti adatok/Lapok/Oktatási Közlöny).

Dr. Somogyi Éva s. k.,
fõszerkesztõ
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Zárás után érkezett közlemények, pályázati felhívások és OKM utasítás helyesbítése

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM KÖZLEMÉNYE
A KÖZLEKEDÉSI ORSZÁGOS SZAKMAI VIZSGAELNÖKI NÉVJEGYZÉKRÕL

A szakmai névjegyzéket az Országos szakértõi, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértõi és az Orszá-
gos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékrõl, valamint a szakértõi tevékenységrõl szóló 31/2004. (XI.13.) OM rendelet
6. §-ának (3) bekezdése alapján tesszük közzé. A gazdasági és közlekedési miniszter – mint szakképesítésért felelõs mi-
niszter – szakmai illetékességi körébe tartozó közlekedési szakképesítések tekintetében a következõ személyek kerültek
nyilvántartásba vételre. Az érvényesség ideje: 2012. április 19.

Sor-
szám

Név, lakcím
Szakképesítés

azonosítószáma
Vizsgáztatási szakterület Munkahely

1 Aradi László
1171 Budapest
Kalmár u. 28.

52 841 01
0010 5203

52 841 04
0100 5201
0100 5202
0100 5203
0100 3101
0010 5201
0010 5202
0010 5203
0001 5401
0001 5402
0001 5403

Közlekedésüzemvitel-ellátó
Szállítmányozási ügyintézõ

Vasútüzemvitel-ellátó
Hálókocsikalauz
Jegyvizsgáló
Vasúti raktárnok
Vonat fel- és átvevõ
Forgalmi szolgálattevõ
Vasúti árufuvarozási pénztáros
Vasúti személyfuvarozási pénztáros
Vasúti árufuvarozási technológus
Vasúti forgalmi technológus
Vasúti személyfuvarozási technológus

MÁV Zrt.
Vezérigazgatóság
Pályavasúti üzletág,
Forgalmi fõosztály
1062 Budapest,
Andrássy út 73-75.

2 dr. Csányi László
Budapest
Nagyszombat u. 3.
I/1.
1036

52 7010 01

52 7010 04

52 3439 04

52 841 01
0010 5201
0010 5203

Közlekedésüzem-viteli, gépjármûüzemi technikus

Közlekedésüzem-viteli, szállítmányozási
technikus

Szállítmányozási ügyintézõ

Közlekedésüzemvitel-ellátó
Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó
Szállítmányozási ügyintézõ

Volán Humán
Oktatási és
Szolgáltató Zrt.
Budapest
Újhegyi út 14.
1108

3 Cseh Sándor
5420 Túrkeve
Debreczeni u. 4.

31 525 01 0000

31 841 01
0010 3101
0010 3102

52 525 01 1000

51 525 01 1000
0100 3101
0100 3102
0100 2101
0001 5401

31 525 02 1000

31 525 03 1000

33 525 01
0010 3302

31 525 04 0000

Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó

Haszongépjármû vezetõ
Autóbuszvezetõ
Tehergépkocsi-vezetõ

Autóelektronikai mûszerész

Autószerelõ
Autóbontó
Autókarbantartó és –ápoló
Autómosógép-kezelõ
Autótechnikus

Jármûfényezõ

Karosszérialakatos

Motor- és kerékpárszerelõ
Moterkerékpár-szerelõ

Targonca- és munkagépszerelõ

Polgármesteri
Hivatal
5420 Túrkeve, Petõfi
tér 1.
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Sor-
szám

Név, lakcím
Szakképesítés

azonosítószáma
Vizsgáztatási szakterület Munkahely

4 Csek Károly
1031 Budapest
Iringó út 7.

52 5832 05
52 5832 04
52 5832 01

31 841 02 1000
0100 2101

54 582 02
0010 5401
0010 5402
0010 5403

Közlekedésépítõ, vasútépítõ technikus
Közlekedésépítõ, útépítõ technikus
Közlekedésépítõ, hídépítõ technikus

Vasúti pályamunkás
Vonalgondozó

Közlekedésépítõ technikus
Hídépítõ és -fenntartó technikus
Útépítõ és -fenntartó technikus
Vasútépítõ és -fenntartó technikus

MÁV Zrt.
Pályavasúti Üzletág
Koordinációs
Fõosztály
1062 Budapest,
Andrássy út 73-75.

5 Csóti Ferenc
Érd
Emília u. 38.
2030

52 5241 01
52 5241 02
31 7001 01
33 5233 01
33 5241 02
52 5832 04
53 5441 05

52 7010 01
52 7010 04

52 3439 04
31 7001 02
33 5832 01
52 7001 01

52 525 01 1000
0100 5201

51 525 01 1000
0100 3101
0100 3102
0100 2101
0001 5401

31 525 01 0000

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

31 841 01
0010 3101
0010 3102

31 525 02 1000

Autóelektronikai mûszerész
Autószerelõ
Autóbuszvezetõ
Fényezõ-mázoló
Karosszérialakatos
Közlekedésépítõ, útépítõ technikus
Közlekedésgépészeti technikus,
közútijármû-gépész
Közlekedésüzem-viteli, gépjármûüzemi technikus
Közlekedésüzem-viteli, szállítmányozási
technikus
Szállítmányozási ügyintézõ
Tehergépkocsi-vezetõ
Útfenntartó szakmunkás
Vasútüzemvitel-ellátó

Autóelektronikai mûszerész
Gépjármûriasztó-szerelõ

Autószerelõ
Autóbontó
Autókarbantartó és -ápoló
Autómosógép-kezelõ
Autótechnikus

Gumiabroncs- javító és kerékkiegyensúlyozó

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgépkezelõ
Energiaátalakító-berendezés kezelõje
Építési anyagelõkészítõ gép kezelõje
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Útépítõgép-kezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Haszongépjármû vezetõ
Autóbuszvezetõ
Tehergépkocsi-vezetõ

Jármûfényezõ

Gazdasági és
Közlekedési
Minisztérium
Budapest
Honvéd u. 13-15.
1055
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Sor-
szám

Név, lakcím
Szakképesítés

azonosítószáma
Vizsgáztatási szakterület Munkahely

31 525 03 1000

54 582 02
0010 5402

52 841 01
0100 3301
0100 5201
0010 5201
0010 5202
0010 5203

Karosszérialakatos

Közlekedésépítõ technikus
Útépítõ és -fenntartó technikus

Közlekedésüzemvitel-ellátó
Menetjegyellenõr
Menetjegypénztáros
Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó
Légi közlekedésüzemvitel-ellátó
Szállítmányozási ügyintézõ

31 582 16 0000
0100 2101

54 841 02 1000

33 525 01
0010 3301
0010 3302

31 525 04 0000

31 582 18 1000
0100 2101

52 841 04
0100 5201
0100 5202
0100 5203
0100 3101
0010 5201
0010 5202
0010 5203
0001 5401
0001 5402
0001 5403

52 341 01 0000
0100 3301

Közútkezelõ
Útfenntartó

Légiutas-kísérõ

Motor- és kerékpárszerelõ
Kerékpárszerelõ
Motorkerékpár-szerelõ

Targonca- és munkagépszerelõ

Útépítõ
Térburkoló

Vasútüzemvitel-ellátó
Hálókocsikalauz
Jegyvizsgáló
Vasúti raktárnok
Vonat fel- és átvevõ
Forgalmi szolgálattevõ
Vasúti árufuvarozási pénztáros
Vasúti személyfuvarozási pénztáros
Vasúti árufuvarozási technológus
Vasúti forgalmi technológus
Vasúti személyfuvarozási technológus

Autó- és motorkerékpár-kereskedõ
Autó- és motorkerékpár-eladó, -kölcsönzõ

6 Desits Endre
9600 Sárvár
Katona József u. 5.

52 5241 01
52 5241 02

Autóelektronikai mûszerész
Autószerelõ

Barabás György
Mûszaki
Szakközépiskola és
Szakiskola
9600 Sárvár,
Kisfaludy S. u. 2/a

7 Dobosi Tivadar
2092 Budakeszi
József A. u. 113/B

52 5832 01
52 5832 04
33 5832 01

54 582 02
0010 5401
0010 5402

31 582 16 0000
0100 2101

31 582 18 1000
0100 2101

Közlekedésépítõ, hídépítõ technikus
Közlekedésépítõ, útépítõ technikus
Útfenntartó szakmunkás

Közlekedésépítõ technikus
Hídépítõ és -fenntartó technikus
Útépítõ és -fenntartó technikus

Közútkezelõ
Útfenntartó

Útépítõ
Térburkoló

Magyar Közút Kht.
1024 Budapest,
Fényes Elek u. 7-13.
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Sor-
szám

Név, lakcím
Szakképesítés

azonosítószáma
Vizsgáztatási szakterület Munkahely

8 Dudás István
6000 Kecskemét
Mérleg u. 57.

52 5241 03
53 5441 07

52 525 02 1000

52 525 04 1000
0001 5401

Repülõgép-mûszerész
Repülõgép-mûszerész technikus

Repülõgépmûszerész

Repülõgép-szerelõ
Repülõgéptechnikus

Gáspár András
Szakközépiskola
Szakiskola és
Kollégium
6000 Kecskemét,
Hunyadi J. tér 2.

9 Etényi Mónika
2000 Szentendre
Ungvári u. 6.

52 5832 01
52 5832 02
52 5832 03
52 5832 04
52 5832 05
33 5832 01

54 582 02
0010 5401
0010 5402
0010 5403

31 582 18 1000
0100 2101

Közlekedésépítõ, hídépítõ technikus
Közlekedésépítõ, informatikai technikus
Közlekedésépítõ, környezetvédõ technikus
Közlekedésépítõ, útépítõ technikus
Közlekedésépítõ, vasútépítõ technikus
Útfenntartó szakmunkás

Közlekedésépítõ technikus
Hídépítõ és -fenntartó technikus
Útépítõ és -fenntartó technikus
Vasútépítõ és -fenntartó technikus

Útépítõ
Térburkoló

Kvassay Jenõ
Mûszaki
Szakközépiskola és
Szakiskola
1068 Budapest,
Rippl Rónai u. 26.

10 Fekete Gyula
1152 Budapest
Palánk u. 83.

53 5441 06
51 5241 06

51 5241 05

51 525 02
0100 3101
0010 5101
0010 5102
0010 5103
0001 5401

Közlekedésgépészeti technikus, vasútgépész
Kötöttpályásmotor- és
erõátviteliberendezés-szerelõ
Kötöttpályásjármû-villamossági szerelõ

Vasúti jármûszerelõ
Kocsivizsgáló
Dízelmotoros vasúti jármû szerelõje
Vasúti villamos jármû szerelõje
Vasúti vontatott jármû szerelõje
Vasútijármû-technikus

MÁV Zrt. Gépészeti
Üzletág,
Vontatás-szolgáltatás
Fõosztály
1062 Budapest,
Andrássy út 73-75.

11 Gál Zoltán
1132 Budapest
Visegrádi u. 57. I/10.

52 5241 01
52 5241 02
33 5233 01
33 5241 02
53 5441 05

52 525 01 1000
0100 5201

51 525 01 1000
0100 3101
0100 3102
0100 2101
0001 5401

31 525 02 1000

31 525 03 1000

Autóelektronikai mûszerész
Autószerelõ
Fényezõ-mázoló
Karosszérialakatos
Közlekedésgépészeti technikus,
közútijármû-gépész

Autóelektronikai mûszerész
Gépjármûriasztó-szerelõ

Autószerelõ
Autóbontó
Autókarbantartó és -ápoló
Autómosógép-kezelõ
Autótechnikus

Jármûfényezõ

Karosszérialakatos

Fáy András
Közlekedésgépészeti
Mûszaki
Szakközépiskola
1095 Budapest,
Mester u. 60-62.

12 Hillierné Dankó
Marianna
1025 Budapest
Napvirág u. 16.

52 5832 01
52 5832 04
52 5832 05

54 582 02
0010 5401
0010 5402
0010 5403

31 841 02 1000
0100 2101

Közlekedésépítõ, hídépítõ technikus
Közlekedésépítõ, útépítõ technikus
Közlekedésépítõ, vasútépítõ technikus

Közlekedésépítõ technikus
Hídépítõ és -fenntartó technikus
Útépítõ és -fenntartó technikus
Vasútépítõ és -fenntartó technikus

Vasúti pályamunkás
Vonalgondozó

MÁV Zrt.
Pályavasúti Üzletág
Koordinációs
Fõosztály
1062 Budapest,
Andrássy út 73-75.
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Sor-
szám

Név, lakcím
Szakképesítés

azonosítószáma
Vizsgáztatási szakterület Munkahely

13 Katona László
1031 Budapest,
Kaszásdûlõ u. 3.
IX.83.

52 5241 01
52 5241 02
33 5233 01
33 5241 02
53 5441 05

52 7010 04

52 3439 04

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

52 525 01 1000
0100 5201

51 525 01 1000
0100 3101
0100 3102
0100 2101
0001 5401

31 525 01 0000

31 841 01
0010 3101
0010 3102

31 525 02 1000

31 525 03 1000

52 841 01
0010 5201
0010 5203

33 525 01
0010 3302

31 525 04 0000

51 525 02
0100 3101
0010 5101
0010 5102
0010 5103
0001 5401

Autóelektronikai mûszerész
Autószerelõ
Fényezõ-mázoló
Karosszérialakatos
Közlekedésgépészeti technikus,
közútijármû-gépész
Közlekedésüzem-viteli, szállítmányozási
technikus
Szállítmányozási ügyintézõ

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgépkezelõ
Energiaátalakító-berendezés kezelõje
Építési anyagelõkészítõ gép kezelõje
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Útépítõgép-kezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Autóelektronikai mûszerész
Gépjármûriasztó-szerelõ

Autószerelõ
Autóbontó
Autókarbantartó és -ápoló
Autómosógép-kezelõ
Autótechnikus

Gumiabroncs- javító és kerékkiegyensúlyozó

Haszongépjármû vezetõ
Autóbuszvezetõ
Tehergépkocsi-vezetõ

Jármûfényezõ

Karosszérialakatos

Közlekedésüzemvitel-ellátó
Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó
Szállítmányozási ügyintézõ

Motor- és kerékpárszerelõ
Motorkerékpár-szerelõ

Targonca- és munkagépszerelõ

Vasúti jármûszerelõ
Kocsivizsgáló
Dízelmotoros vasúti jármû szerelõje
Vasúti villamos jármû szerelõje
Vasúti vontatott jármû szerelõje
Vasútijármû-technikus

Nyugdíjas

14 Kende László
1033 Budapest
Szérûskert u. 29.
II/9.

33 525 01
0010 3301

Motor- és kerékpárszerelõ
Kerékpárszerelõ

Hungaro Casing Kft.
1203 Budapest
Zodony u. 3.
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szám

Név, lakcím
Szakképesítés

azonosítószáma
Vizsgáztatási szakterület Munkahely

15 Kovács László
2230 Gyõmrõ
Eötvös u. 5.

51 525 01 1000
0100 3101
0100 3102
0100 2101
0001 5401

31 525 01 0000
31 525 03 1000

33 525 01
0010 3301
0010 3302

52 341 01 0000
0100 3301

Autószerelõ
Autóbontó
Autókarbantartó és -ápoló
Autómosógép-kezelõ
Autótechnikus

Gumiabroncs- javító és kerékkiegyensúlyozó
Karosszérialakatos

Motor- és kerékpárszerelõ
Kerékpárszerelõ
Motorkerékpár-szerelõ

Autó- és motorkerékpár-kereskedõ
Autó- és motorkerékpár-eladó, -kölcsönzõ

Multi Performance
Kft.
2230 Gyömrõ, Szt.
István u. 38.

16 Kõvári Zoltán
7627 Pécs
Bokor u. 73.

52 5241 01
52 5241 02
53 5441 05

Autóelektronikai mûszerész
Autószerelõ
Közlekedésgépészeti technikus,
közútijármû-gépész

Pannon Volán Zrt.
7622 Pécs,
Siklósi u. 1.

17 Kummer János
8000 Székesfehérvár
Kígyó u. 5. fszt.1.

53 5449 01
52 5249 01
52 5241 02
33 5233 01
51 7001 01
53 5441 03
33 5241 02
53 5441 05

53 5441 06
52 7010 01
52 7010 04

52 3439 04

Anyagmozgató gépészeti technikus
Anyagmozgatógép-szerelõ
Autószerelõ
Fényezõ-mázoló
Forgalomirányító és -szervezõ
Jármû-elektronikai technikus
Karosszérialakatos
Közlekedésgépészeti technikus,
közútijármû-gépész
Közlekedésgépészeti technikus, vasútgépész
Közlekedésüzem-viteli, gépjármûüzemi technikus
Közlekedésüzem-viteli, szállítmányozási
technikus
Szállítmányozási ügyintézõ

Nyugdíjas

18 Magyar Szilvia
Anna
1139 Budapest
Hajdú u. 12. III/21.

51 525 01 1000
0100 3101
0100 3102
0100 2101
0001 5401

31 525 01 0000

33 525 01
0010 3301
0010 3302

31 582 06
0100 3101
0010 3101
0010 3102

52 841 01
0010 5201
0010 5203

31 525 04 0000

Autószerelõ
Autóbontó
Autókarbantartó és -ápoló
Autómosógép-kezelõ
Autótechnikus

Gumiabroncs- javító és kerékkiegyensúlyozó

Motor- és kerékpárszerelõ
Kerékpárszerelõ
Motorkerékpár-szerelõ

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgépkezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Közlekedésüzemvitel-ellátó
Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó
Szállítmányozási ügyintézõ

Targonca- és munkagépszerelõ

Nemzeti Szakképzési
és Felnõttképzési
Intézet
1087 Budapest,
Berzsenyi D. u. 6.
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Sor-
szám

Név, lakcím
Szakképesítés

azonosítószáma
Vizsgáztatási szakterület Munkahely

19 Mike András
4400 Nyíregyháza
Liget u. 8/a

52 5241 02
33 5233 01
33 5241 02
53 5441 05

52 7010 01

Autószerelõ
Fényezõ-mázoló
Karosszérialakatos
Közlekedésgépészeti technikus,
közútijármû-gépész
Közlekedésüzem-viteli, gépjármûüzemi technikus

Nyugdíjas

20 Németh Sándor
Budapest,
Széchenyi út 4. I/4.
1155

53 5449 01
52 5249 01
52 5241 01
52 5241 02
51 7001 01
33 5241 02
51 5241 04
51 5241 05
51 5241 06

53 5441 05

53 5441 06
52 7001 01
31 7001 02

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

52 525 01 1000
0100 5201

51 525 01 1000
0100 3101
0100 3102
0100 2101
0001 5401

31 525 03 1000

31 841 01
0010 3102

51 525 02
0100 3101
0010 5101
0010 5102
0010 5103
0001 5401

Anyagmozgató gépészeti technikus
Anyagmozgatógép-szerelõ
Autóelektronikai mûszerész
Autószerelõ
Forgalomirányító és -szervezõ
Karosszérialakatos
Kötöttpályásjármû-elektronikai mûszerész
Kötöttpályásjármû-villamossági szerelõ
Kötöttpályásmotor- és
erõátviteliberendezés-szerelõ
Közlekedésgépészeti technikus,
közútijármû-gépész
Közlekedésgépészeti technikus, vasútgépész
Vasútüzemvitel-ellátó
Tehergépkocsi-vezetõ

Építõ-és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgépkezelõ
Energiaátalakító-berendezés kezelõje
Építési anyagelõkészítõ gép kezelõje
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Útépítõgép-kezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Autóelektronikai mûszerész
Gépjármûriasztó-szerelõ

Autószerelõ
Autóbontó
Autókarbantartó és -ápoló
Autómosógép-kezelõ
Autótechnikus

Karosszérialakatos

Haszongépjármû vezetõ
Tehergépkocsi-vezetõ

Vasúti jármûszerelõ
Kocsivizsgáló
Dízelmotoros vasúti jármû szerelõje
Vasúti villamos jármû szerelõje
Vasúti vontatott jármû szerelõje
Vasútijármû-technikus

Nyugdíjas
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szám

Név, lakcím
Szakképesítés

azonosítószáma
Vizsgáztatási szakterület Munkahely

21 Novák Ferenc
2142 Nagytarcsa,
Bánki D. u. 2.

52 525 01 1000
0100 5201

51 525 01 1000
0100 3101
0100 3102
0100 2101
0001 5401

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

31 841 01
0010 3101
0010 3102

31 525 02 1000

31 525 03 1000

33 525 01
0010 3302

31 525 04 0000

Autóelektronikai mûszerész
Gépjármûriasztó-szerelõ

Autószerelõ
Autóbontó
Autókarbantartó és -ápoló
Autómosógép-kezelõ
Autótechnikus

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgépkezelõ
Energiaátalakító-berendezés kezelõje
Építési anyagelõkészítõ gép kezelõje
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Útépítõgép-kezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Haszongépjármû vezetõ
Autóbuszvezetõ
Tehergépkocsi-vezetõ

Jármûfényezõ

Karosszérialakatos

Motor- és kerékpárszerelõ
Motorkerékpár-szerelõ

Targonca- és munkagépszerelõ

Nemzeti Közlekedési
Hatóság
1066 Budapest,
Teréz krt. 38.

22 dr. Papp Ágoston
Budapest,
Böszörményi út
9-11.
1126

52 5241 01
52 5241 02
31 7001 01
33 5233 01
33 5241 02
53 5441 05

53 5441 06
52 7010 01
52 7010 04

52 3439 04
31 7001 02
51 5241 04
51 5241 05
51 5241 06

52 7001 01

52 525 01 1000
0100 5201

51 525 01 1000
0100 3101
0100 3102
0100 2101
0001 5401

Autóelektronikai mûszerész
Autószerelõ
Autóbuszvezetõ
Fényezõ-mázoló
Karosszérialakatos
Közlekedésgépészeti technikus,
közútijármû-gépész
Közlekedésgépészeti technikus, vasútgépész
Közlekedésüzem-viteli, gépjármûüzemi technikus
Közlekedésüzem-viteli, szállítmányozási
technikus
Szállítmányozási ügyintézõ
Tehergépkocsi-vezetõ
Kötöttpályásjármû-elektronikai mûszerész
Kötöttpályásjármû-villamossági szerelõ
Kötöttpályásmotor- és
erõátviteliberendezés-szerelõ
Vasútüzemvitel-ellátó

Autóelektronikai mûszerész
Gépjármûriasztó-szerelõ

Autószerelõ
Autóbontó
Autókarbantartó és -ápoló
Autómosógép-kezelõ
Autótechnikus

Volán Humán
Oktatási és
Szolgáltató Zrt.
Budapest
Újhegyi út 14.
1108
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Sor-
szám

Név, lakcím
Szakképesítés

azonosítószáma
Vizsgáztatási szakterület Munkahely

31 525 01 0000

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

31 841 01
0010 3101
0010 3102

31 525 02 1000

31 525 03 1000

52 841 01
0100 3301
0100 5201
0010 5201
0010 5203

33 525 01
0010 3301
0010 3302

31 525 04 0000

51 525 02
0100 3101
0010 5101
0010 5102
0010 5103
0001 5401

52 841 04
0100 5201
0100 5202
0100 5203
0100 3101
0010 5201
0010 5202
0010 5203
0001 5401
0001 5402
0001 5403

52 341 01 0000
0100 3301

Gumiabroncs- javító és kerékkiegyensúlyozó

Építõ-és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgépkezelõ
Energiaátalakító-berendezés kezelõje
Építési anyagelõkészítõ gép kezelõje
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Útépítõgép-kezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Haszongépjármû vezetõ
Autóbuszvezetõ
Tehergépkocsi-vezetõ

Jármûfényezõ

Karosszérialakatos

Közlekedésüzemvitel-ellátó
Menetjegyellenõr
Menetjegypénztáros
Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó
Szállítmányozási ügyintézõ

Motor- és kerékpárszerelõ
Kerékpárszerelõ
Motorkerékpár-szerelõ

Targonca- és munkagépszerelõ

Vasúti jármûszerelõ
Kocsivizsgáló
Dízelmotoros vasúti jármû szerelõje
Vasúti villamos jármû szerelõje
Vasúti vontatott jármû szerelõje
Vasútijármû-technikus

Vasútüzemvitel-ellátó
Hálókocsikalauz
Jegyvizsgáló
Vasúti raktárnok
Vonat fel- és átvevõ
Forgalmi szolgálattevõ
Vasúti árufuvarozási pénztáros
Vasúti személyfuvarozási pénztáros
Vasúti árufuvarozási technológus
Vasúti forgalmi technológus
Vasúti személyfuvarozási technológus

Autó- és motorkerékpár-kereskedõ
Autó- és motorkerékpár-eladó, -kölcsönzõ

23 dr. Papp Zoltán
Budapest
Fadrusz u. 26/a.
1114

52 5241 01
52 5241 02
31 7001 01
33 5233 01
33 5241 02

Autóelektronikai mûszerész
Autószerelõ
Autóbuszvezetõ
Fényezõ-mázoló
Karosszérialakatos

Volán Humán Oktatási
és Szolgáltató Zrt.
Budapest
Újhegyi út 14.
1108
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Sor-
szám

Név, lakcím
Szakképesítés

azonosítószáma
Vizsgáztatási szakterület Munkahely

53 5441 05

52 7010 01
52 7010 02

52 7010 04

52 3439 04
31 7001 02
52 7001 01

52 525 01 1000
0100 5201

51 525 01 1000
0100 3101
0100 3102
0100 2101
0001 5401

31 525 01 0000

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

54 841 01 0000
0100 3101
0100 2101
0100 3102

31 841 01
0010 3101
0010 3102

31 525 02 1000

31 525 03 1000

52 841 01
0100 3301
0100 5201
0010 5201
0010 5203

33 525 01
0010 3301
0010 3302

31 525 04 0000

Közlekedésgépészeti technikus,
közútijármû-gépész
Közlekedésüzem-viteli, gépjármûüzemi technikus
Közlekedésüzem-viteli, hajózási és kikötõi
technikus
Közlekedésüzem-viteli, szállítmányozási
technikus
Szállítmányozási ügyintézõ
Tehergépkocsi-vezetõ
Vasútüzemvitel-ellátó

Autóelektronikai mûszerész
Gépjármûriasztó-szerelõ

Autószerelõ
Autóbontó
Autókarbantartó és -ápoló
Autómosógép-kezelõ
Autótechnikus

Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó

Építõ-és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgépkezelõ
Energiaátalakító-berendezés kezelõje
Építési anyagelõkészítõ gép kezelõje
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Útépítõgép-kezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Hajózási technikus
Fedélzetmester belvízi hajón
Matróz belvízi hajón
Matróz-gépkezelõ belvízi hajón

Haszongépjármû vezetõ
Autóbuszvezetõ
Tehergépkocsi-vezetõ

Jármûfényezõ

Karosszérialakatos

Közlekedésüzemvitel-ellátó
Menetjegyellenõr
Menetjegypénztáros
Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó
Szállítmányozási ügyintézõ

Motor- és kerékpárszerelõ
Kerékpárszerelõ
Motorkerékpár-szerelõ

Targonca- és munkagépszerelõ
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Sor-
szám

Név, lakcím
Szakképesítés

azonosítószáma
Vizsgáztatási szakterület Munkahely

52 841 04
0100 5201
0100 5202
0100 5203
0100 3101
0010 5201
0010 5202
0010 5203
0001 5401
0001 5402
0001 5403

52 341 01 0000
0100 3301

Vasútüzemvitel-ellátó
Hálókocsikalauz
Jegyvizsgáló
Vasúti raktárnok
Vonat fel- és átvevõ
Forgalmi szolgálattevõ
Vasúti árufuvarozási pénztáros
Vasúti személyfuvarozási pénztáros
Vasúti árufuvarozási technológus
Vasúti forgalmi technológus
Vasúti személyfuvarozási technológus

Autó- és motorkerékpár-kereskedõ
Autó- és motorkerékpár-eladó, -kölcsönzõ

24 Sáfrán Károly
6300 Kalocsa
Ecetgyár u. 31.

52 5241 01
52 5241 02
33 5241 02

Autóelektronikai mûszerész
Autószerelõ
Karosszérialakatos

Dózsa György
Gazdasági, Mûszaki
Szakközépiskola és
Szakiskola
6300 Kalocsa,
Asztrik tér 7.

25 Szabó Sándor
1106 Budapest
Hárslevelû u. 25/d

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgépkezelõ
Energiaátalakító-berendezés kezelõje
Építési anyagelõkészítõ gép kezelõje
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Útépítõgép-kezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Nemzeti Közlekedési
Hatóság
1066 Budapest Teréz
krt. 38.

26 Veres Gyula
1118 Budapest,
Budaörsi út 133/c

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

31 841 01
0010 3101
0010 3102

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgépkezelõ
Energiaátalakító-berendezés kezelõje
Építési anyagelõkészítõ gép kezelõje
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Útépítõgép-kezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Haszongépjármû vezetõ
Autóbuszvezetõ
Tehergépkocsi-vezetõ

Nyugdíjas

27 Dr. Vida Emil
6720 Szeged
Deák Ferenc u. 4.

52 5241 01
52 5241 02
53 5441 05

52 7010 01
52 7010 04

52 3439 04

Autóelektronikai mûszerész
Autószerelõ
Közlekedésgépészeti technikus,
közútijármû-gépész
Közlekedésüzem-viteli, gépjármûüzemi technikus
Közlekedésüzem-viteli, szállítmányozási
technikus
Szállítmányozási ügyintézõ

Nyugdíjas
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A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM KÖZLEMÉNYE
A KÖZLEKEDÉSI ORSZÁGOS SZAKMAI SZAKÉRTÕI NÉVJEGYZÉKRÕL

A szakmai névjegyzéket az Országos szakértõi, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértõi és az Orszá-
gos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékrõl, valamint a szakértõi tevékenységrõl szóló 31/2004. (XI. 13.) OM rendelet
6. §-ának (3) bekezdése alapján tesszük közzé. A gazdasági és közlekedési miniszter – mint szakképesítésért felelõs mi-
niszter – szakmai illetékességi körébe tartozó közlekedési szakképesítések tekintetében a következõ személyek kerültek
nyilvántartásba vételre. Az érvényesség ideje: 2012. április 19.

Sor-
szám

Név, lakcím
Szakképesítés

azonosítószáma
Vizsgáztatási szakterület Munkahely

1 Aradi László
1171 Budapest
Kalmár u. 28.

52 841 01
0010 5203

52 841 04
0100 5201
0100 5202
0100 5203
0100 3101
0010 5201
0010 5202
0010 5203
0001 5401
0001 5402
0001 5403

Közlekedésüzemvitel-ellátó
Szállítmányozási ügyintézõ

Vasútüzemvitel-ellátó
Hálókocsikalauz
Jegyvizsgáló
Vasúti raktárnok
Vonat fel- és átvevõ
Forgalmi szolgálattevõ
Vasúti árufuvarozási pénztáros
Vasúti személyfuvarozási pénztáros
Vasúti árufuvarozási technológus
Vasúti forgalmi technológus
Vasúti személyfuvarozási technológus

MÁV Zrt.
Vezérigazgatóság
Pályavasúti üzletág,
Forgalmi fõosztály
1062 Budapest,
Andrássy út 73-75.

2 dr. Csányi László
Budapest
Nagyszombat u. 3.
I/1.
1036

52 7010 01

52 7010 04

52 3439 04

52 841 01
0010 5201
0010 5203

Közlekedésüzem-viteli, gépjármûüzemi technikus

Közlekedésüzem-viteli, szállítmányozási technikus

Szállítmányozási ügyintézõ

Közlekedésüzemvitel-ellátó
Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó
Szállítmányozási ügyintézõ

Volán Humán
Oktatási és
Szolgáltató Zrt.
Budapest
Újhegyi út 14.
1108

3 Cseh Sándor
5420 Túrkeve
Debreczeni u. 4.

31 525 01 0000

31 841 01
0010 3101
0010 3102

52 525 01 1000

51 525 01 1000
0100 3101
0100 3102
0100 2101
0001 5401

31 525 02 1000

31 525 03 1000

33 525 01
0010 3302

31 525 04 0000

Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó

Haszongépjármû vezetõ
Autóbuszvezetõ
Tehergépkocsi-vezetõ

Autóelektronikai mûszerész

Autószerelõ
Autóbontó
Autókarbantartó és -ápoló
Autómosógép-kezelõ
Autótechnikus

Jármûfényezõ

Karosszérialakatos

Motor- és kerékpárszerelõ
Moterkerékpár-szerelõ

Targonca- és munkagépszerelõ

Polgármesteri
Hivatal
5420 Túrkeve, Petõfi
tér 1.
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Sor-
szám

Név, lakcím
Szakképesítés

azonosítószáma
Vizsgáztatási szakterület Munkahely

4 Csóti Ferenc
Érd
Emília u. 38.
2030

52 5241 01
52 5241 02
31 7001 01
33 5233 01
33 5241 02
52 5832 04
53 5441 05

52 7010 01
52 7010 04
52 3439 04
31 7001 02
33 5832 01
52 7001 01

52 525 01 1000
0100 5201

51 525 01 1000
0100 3101
0100 3102
0100 2101
0001 5401

31 525 01 0000

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

31 841 01
0010 3101
0010 3102

31 525 02 1000

31 525 03 1000

54 582 02
0010 5402

52 841 01
0100 3301
0100 5201
0010 5201
0010 5202
0010 5203

31 582 16 0000
0100 2101

54 841 02 1000

Autóelektronikai mûszerész
Autószerelõ
Autóbuszvezetõ
Fényezõ-mázoló
Karosszérialakatos
Közlekedésépítõ, útépítõ technikus
Közlekedésgépészeti technikus,
közútijármû-gépész
Közlekedésüzem-viteli, gépjármûüzemi technikus
Közlekedésüzem-viteli, szállítmányozási technikus
Szállítmányozási ügyintézõ
Tehergépkocsi-vezetõ
Útfenntartó szakmunkás
Vasútüzemvitel-ellátó

Autóelektronikai mûszerész
Gépjármûriasztó-szerelõ

Autószerelõ
Autóbontó
Autókarbantartó és -ápoló
Autómosógép-kezelõ
Autótechnikus

Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgépkezelõ
Energiaátalakító-berendezés kezelõje
Építési anyagelõkészítõ gép kezelõje
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Útépítõgép-kezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Haszongépjármû vezetõ
Autóbuszvezetõ
Tehergépkocsi-vezetõ

Jármûfényezõ

Karosszérialakatos

Közlekedésépítõ technikus
Útépítõ és -fenntartó technikus

Közlekedésüzemvitel-ellátó
Menetjegyellenõr
Menetjegypénztáros
Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó
Légi közlekedésüzemvitel-ellátó
Szállítmányozási ügyintézõ

Közútkezelõ
Útfenntartó

Légiutas-kísérõ

Gazdasági és
Közlekedési
Minisztérium
Budapest
Honvéd u. 13-15.
1055
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Sor-
szám

Név, lakcím
Szakképesítés

azonosítószáma
Vizsgáztatási szakterület Munkahely

33 525 01
0010 3301
0010 3302

31 525 04 0000

31 582 18 1000
0100 2101

52 841 04
0100 5201
0100 5202
0100 5203
0100 3101
0010 5201
0010 5202
0010 5203
0001 5401
0001 5402
0001 5403

52 341 01 0000
0100 3301

Motor- és kerékpárszerelõ
Kerékpárszerelõ
Motorkerékpár-szerelõ

Targonca- és munkagépszerelõ

Útépítõ
Térburkoló

Vasútüzemvitel-ellátó
Hálókocsikalauz
Jegyvizsgáló
Vasúti raktárnok
Vonat fel- és átvevõ
Forgalmi szolgálattevõ
Vasúti árufuvarozási pénztáros
Vasúti személyfuvarozási pénztáros
Vasúti árufuvarozási technológus
Vasúti forgalmi technológus
Vasúti személyfuvarozási technológus

Autó- és motorkerékpár-kereskedõ
Autó- és motorkerékpár-eladó, -kölcsönzõ

5 Desits Endre
9600 Sárvár
Katona József u. 5.

52 5241 01
52 5241 02

Autóelektronikai mûszerész
Autószerelõ

Barabás György
Mûszaki
Szakközépiskola és
Szakiskola
9600 Sárvár,
Kisfaludy S. u. 2/a

6 Dobosi Tivadar
2092 Budakeszi
József A. u. 113/B

52 5832 01
52 5832 04
33 5832 01

54 582 02
0010 5401
0010 5402

31 582 16 0000
0100 2101

31 582 18 1000
0100 2101

Közlekedésépítõ, hídépítõ technikus
Közlekedésépítõ, útépítõ technikus
Útfenntartó szakmunkás

Közlekedésépítõ technikus
Hídépítõ és -fenntartó technikus
Útépítõ és -fenntartó technikus

Közútkezelõ
Útfenntartó

Útépítõ
Térburkoló

Magyar Közút Kht.
1024 Budapest,
Fényes Elek u. 7-13.

7 Etényi Mónika
2000 Szentendre
Ungvári u. 6.

52 5832 01
52 5832 02
52 5832 03
52 5832 04
52 5832 05
33 5832 01

54 582 02
0010 5401
0010 5402
0010 5403

31 582 18 1000
0100 2101

Közlekedésépítõ, hídépítõ technikus
Közlekedésépítõ, informatikai technikus
Közlekedésépítõ, környezetvédõ technikus
Közlekedésépítõ, útépítõ technikus
Közlekedésépítõ, vasútépítõ technikus
Útfenntartó szakmunkás

Közlekedésépítõ technikus
Hídépítõ és -fenntartó technikus
Útépítõ és -fenntartó technikus
Vasútépítõ és -fenntartó technikus

Útépítõ
Térburkoló

Kvassay Jenõ
Mûszaki
Szakközépiskola és
Szakiskola
1068 Budapest,
Rippl Rónai u. 26.
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Sor-
szám

Név, lakcím
Szakképesítés

azonosítószáma
Vizsgáztatási szakterület Munkahely

8 Fekete Gyula
1152 Budapest
Palánk u. 83.

53 5441 06
51 5241 06

51 5241 05

51 525 02
0100 3101
0010 5101
0010 5102
0010 5103
0001 5401

Közlekedésgépészeti technikus, vasútgépész
Kötöttpályásmotor- és
erõátviteliberendezés-szerelõ
Kötöttpályásjármû-villamossági szerelõ

Vasúti jármûszerelõ
Kocsivizsgáló
Dízelmotoros vasúti jármû szerelõje
Vasúti villamos jármû szerelõje
Vasúti vontatott jármû szerelõje
Vasútijármû-technikus

MÁV Zrt. Gépészeti
Üzletág,
Vontatás-szolgáltatás
Fõosztály
1062 Budapest,
Andrássy út 73-75.

9 Gál Zoltán
1132 Budapest
Visegrádi u. 57. I/10.

52 5241 01
52 5241 02
33 5233 01
33 5241 02
53 5441 05

52 525 01 1000
0100 5201

51 525 01 1000
0100 3101
0100 3102
0100 2101
0001 5401

31 525 02 1000

31 525 03 1000

Autóelektronikai mûszerész
Autószerelõ
Fényezõ-mázoló
Karosszérialakatos
Közlekedésgépészeti technikus,
közútijármû-gépész
Autóelektronikai mûszerész
Gépjármûriasztó-szerelõ

Autószerelõ
Autóbontó
Autókarbantartó és -ápoló
Autómosógép-kezelõ
Autótechnikus

Jármûfényezõ

Karosszérialakatos

Fáy András
Közlekedésgépészeti
Mûszaki
Szakközépiskola
1095 Budapest,
Mester u. 60-62.

10 Katona László
1031 Budapest,
Kaszásdûlõ u. 3.
IX.83.

52 5241 01
52 5241 02
33 5233 01
33 5241 02
53 5441 05

52 7010 04

52 3439 04

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

52 525 01 1000
0100 5201

51 525 01 1000
0100 3101
0100 3102
0100 2101
0001 5401

Autóelektronikai mûszerész
Autószerelõ
Fényezõ-mázoló
Karosszérialakatos
Közlekedésgépészeti technikus,
közútijármû-gépész
Közlekedésüzem-viteli, szállítmányozási
technikus
Szállítmányozási ügyintézõ

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgépkezelõ
Energiaátalakító-berendezés kezelõje
Építési anyagelõkészítõ gép kezelõje
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Útépítõgép-kezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Autóelektronikai mûszerész
Gépjármûriasztó-szerelõ

Autószerelõ
Autóbontó
Autókarbantartó és -ápoló
Autómosógép-kezelõ
Autótechnikus

Nyugdíjas
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Sor-
szám

Név, lakcím
Szakképesítés

azonosítószáma
Vizsgáztatási szakterület Munkahely

31 525 01 0000

31 841 01
0010 3101
0010 3102

31 525 02 1000

31 525 03 1000

52 841 01
0010 5201
0010 5203

33 525 01
0010 3302

31 525 04 0000

51 525 02
0100 3101
0010 5101
0010 5102
0010 5103
0001 5401

Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó

Haszongépjármû vezetõ
Autóbuszvezetõ
Tehergépkocsi-vezetõ

Jármûfényezõ

Karosszérialakatos

Közlekedésüzemvitel-ellátó
Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó
Szállítmányozási ügyintézõ

Motor- és kerékpárszerelõ
Motorkerékpár-szerelõ

Targonca- és munkagépszerelõ

Vasúti jármûszerelõ
Kocsivizsgáló
Dízelmotoros vasúti jármû szerelõje
Vasúti villamos jármû szerelõje
Vasúti vontatott jármû szerelõje
Vasútijármû-technikus

11 Kende László
1033 Budapest
Szérûskert u. 29.
II/9.

33 525 01
0010 3301

Motor- és kerékpárszerelõ
Kerékpárszerelõ

Hungaro Casing Kft.
1203 Budapest
Zodony u. 3.

12 Kovács László
2230 Gyõmrõ
Eötvös u. 5.

51 525 01 1000
0100 3101
0100 3102
0100 2101
0001 5401

31 525 01 0000

31 525 03 1000

33 525 01
0010 3301
0010 3302

52 341 01 0000
0100 3301

Autószerelõ
Autóbontó
Autókarbantartó és -ápoló
Autómosógép-kezelõ
Autótechnikus

Gumiabroncs- javító és kerékkiegyensúlyozó

Karosszérialakatos

Motor- és kerékpárszerelõ
Kerékpárszerelõ
Motorkerékpár-szerelõ

Autó- és motorkerékpár-kereskedõ
Autó- és motorkerékpár-eladó, -kölcsönzõ

Multi Performance
Kft.
2230 Gyömrõ, Szt.
István u. 38.

13 Kõvári Zoltán
7627 Pécs
Bokor u. 73.

52 5241 01
52 5241 02
53 5441 05

Autóelektronikai mûszerész
Autószerelõ
Közlekedésgépészeti technikus,
közútijármû-gépész

Pannon Volán Zr.
7622 Pécs,
Siklósi u. 1.
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Sor-
szám

Név, lakcím
Szakképesítés

azonosítószáma
Vizsgáztatási szakterület Munkahely

14 Kummer János
8000 Székesfehérvár
Kígyó u. 5. fszt.1.

53 5449 01
52 5249 01
52 5241 02
33 5233 01
51 7001 01
53 5441 03
33 5241 02
53 5441 05

53 5441 06
52 7010 01
52 7010 04

52 3439 04

Anyagmozgató gépészeti technikus
Anyagmozgatógép-szerelõ
Autószerelõ
Fényezõ-mázoló
Forgalomirányító és -szervezõ
Jármû-elektronikai technikus
Karosszérialakatos
Közlekedésgépészeti technikus,
közútijármû-gépész
Közlekedésgépészeti technikus, vasútgépész
Közlekedésüzem-viteli, gépjármûüzemi technikus
Közlekedésüzem-viteli, szállítmányozási
technikus
Szállítmányozási ügyintézõ

Nyugdíjas

15 Magyar Szilvia
Anna
1139 Budapest
Hajdú u. 12. III/21.

51 525 01 1000
0100 3101
0100 3102
0100 2101
0001 5401

31 525 01 0000

33 525 01
0010 3301
0010 3302

31 582 06
0100 3101
0010 3101
0010 3102

52 841 01
0010 5201
0010 5203

31 525 04 0000

Autószerelõ
Autóbontó
Autókarbantartó és -ápoló
Autómosógép-kezelõ
Autótechnikus

Gumiabroncs- javító és kerékkiegyensúlyozó

Motor- és kerékpárszerelõ
Kerékpárszerelõ
Motorkerékpár-szerelõ

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgépkezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Közlekedésüzemvitel-ellátó
Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó
Szállítmányozási ügyintézõ

Targonca- és munkagépszerelõ

Nemzeti Szakképzési
és Felnõttképzési
Intézet
1087 Budapest,
Berzsenyi D. u. 6.

16 Németh Sándor
Budapest,
Széchenyi út 4. I/4.
1155

53 5449 01
52 5249 01
52 5241 01
52 5241 02
51 7001 01
33 5241 02
51 5241 04
51 5241 05
51 5241 06

53 5441 05

53 5441 06
52 7001 01
31 7001 02

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104

Anyagmozgató gépészeti technikus
Anyagmozgatógép-szerelõ
Autóelektronikai mûszerész
Autószerelõ
Forgalomirányító és -szervezõ
Karosszérialakatos
Kötöttpályásjármû-elektronikai mûszerész
Kötöttpályásjármû-villamossági szerelõ
Kötöttpályásmotor- és
erõátviteliberendezés-szerelõ
Közlekedésgépészeti technikus,
közútijármû-gépész
Közlekedésgépészeti technikus, vasútgépész
Vasútüzemvitel-ellátó
Tehergépkocsi-vezetõ

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgépkezelõ
Energiaátalakító-berendezés kezelõje
Építési anyagelõkészítõ gép kezelõje
Földmunkagép-kezelõ

Nyugdíjas

2406 OKTATÁSI KÖZLÖNY 22. szám



Sor-
szám

Név, lakcím
Szakképesítés

azonosítószáma
Vizsgáztatási szakterület Munkahely

0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

52 525 01 1000
0100 5201

51 525 01 1000
0100 3101
0100 3102
0100 2101
0001 5401

31 525 03 1000

31 841 01
0010 3102

51 525 02
0100 3101
0010 5101
0010 5102
0010 5103
0001 5401

Targoncavezetõ
Útépítõgép-kezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Autóelektronikai mûszerész
Gépjármûriasztó-szerelõ

Autószerelõ
Autóbontó
Autókarbantartó és -ápoló
Autómosógép-kezelõ
Autótechnikus

Karosszérialakatos

Haszongépjármû vezetõ
Tehergépkocsi-vezetõ

Vasúti jármûszerelõ
Kocsivizsgáló
Dízelmotoros vasúti jármû szerelõje
Vasúti villamos jármû szerelõje
Vasúti vontatott jármû szerelõje
Vasútijármû-technikus

17 dr. Papp Ágoston
Budapest,
Böszörményi út
9-11.
1126

52 5241 01
52 5241 02
31 7001 01
33 5233 01
33 5241 02
53 5441 05

53 5441 06
52 7010 01
52 7010 04

52 3439 04
31 7001 02
51 5241 04
51 5241 05
51 5241 06

52 7001 01

52 525 01 1000
0100 5201

51 525 01 1000
0100 3101
0100 3102
0100 2101
0001 5401

31 525 01 0000

Autóelektronikai mûszerész
Autószerelõ
Autóbuszvezetõ
Fényezõ-mázoló
Karosszérialakatos
Közlekedésgépészeti technikus, közútijármû-
gépész
Közlekedésgépészeti technikus, vasútgépész
Közlekedésüzem-viteli, gépjármûüzemi technikus
Közlekedésüzem-viteli, szállítmányozási
technikus
Szállítmányozási ügyintézõ
Tehergépkocsi-vezetõ
Kötöttpályásjármû-elektronikai mûszerész
Kötöttpályásjármû-villamossági szerelõ
Kötöttpályásmotor- és
erõátviteliberendezés-szerelõ
Vasútüzemvitel-ellátó

Autóelektronikai mûszerész
Gépjármûriasztó-szerelõ

Autószerelõ
Autóbontó
Autókarbantartó és -ápoló
Autómosógép-kezelõ
Autótechnikus

Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó

Volán Humán
Oktatási és
Szolgáltató Zrt.
Budapest
Újhegyi út 14.
1108

22. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 2407



Sor-
szám

Név, lakcím
Szakképesítés

azonosítószáma
Vizsgáztatási szakterület Munkahely

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

31 841 01
0010 3101
0010 3102

31 525 02 1000

31 525 03 1000

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgépkezelõ
Energiaátalakító-berendezés kezelõje
Építési anyagelõkészítõ gép kezelõje
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Útépítõgép-kezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Haszongépjármû vezetõ
Autóbuszvezetõ
Tehergépkocsi-vezetõ

Jármûfényezõ

Karosszérialakatos

52 841 01
0100 3301
0100 5201
0010 5201
0010 5203

33 525 01
0010 3301
0010 3302

31 525 04 0000

51 525 02
0100 3101
0010 5101
0010 5102
0010 5103
0001 5401

52 841 04
0100 5201
0100 5202
0100 5203
0100 3101
0010 5201
0010 5202
0010 5203
0001 5401
0001 5402
0001 5403

52 341 01 0000
0100 3301

Közlekedésüzemvitel-ellátó
Menetjegyellenõr
Menetjegypénztáros
Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó
Szállítmányozási ügyintézõ

Motor- és kerékpárszerelõ
Kerékpárszerelõ
Motorkerékpár-szerelõ

Targonca- és munkagépszerelõ

Vasúti jármûszerelõ
Kocsivizsgáló
Dízelmotoros vasúti jármû szerelõje
Vasúti villamos jármû szerelõje
Vasúti vontatott jármû szerelõje
Vasútijármû-technikus

Vasútüzemvitel-ellátó
Hálókocsikalauz
Jegyvizsgáló
Vasúti raktárnok
Vonat fel- és átvevõ
Forgalmi szolgálattevõ
Vasúti árufuvarozási pénztáros
Vasúti személyfuvarozási pénztáros
Vasúti árufuvarozási technológus
Vasúti forgalmi technológus
Vasúti személyfuvarozási technológus

Autó- és motorkerékpár-kereskedõ
Autó- és motorkerékpár-eladó, -kölcsönzõ

2408 OKTATÁSI KÖZLÖNY 22. szám



Sor-
szám

Név, lakcím
Szakképesítés

azonosítószáma
Vizsgáztatási szakterület Munkahely

18 dr. Papp Zoltán
Budapest
Fadrusz u. 26/a
1114

52 5241 01
52 5241 02
31 7001 01
33 5233 01
33 5241 02
53 5441 05

52 7010 01
52 7010 02

52 7010 04
52 3439 04
31 7001 02
52 7001 01

52 525 01 1000
0100 5201

51 525 01 1000
0100 3101
0100 3102
0100 2101
0001 5401

Autóelektronikai mûszerész
Autószerelõ
Autóbuszvezetõ
Fényezõ-mázoló
Karosszérialakatos
Közlekedésgépészeti technikus,
közútijármû-gépész
Közlekedésüzem-viteli, gépjármûüzemi technikus
Közlekedésüzem-viteli, hajózási és kikötõi
technikus
Közlekedésüzem-viteli, szállítmányozási technikus
Szállítmányozási ügyintézõ
Tehergépkocsi-vezetõ
Vasútüzemvitel-ellátó

Autóelektronikai mûszerész
Gépjármûriasztó-szerelõ

Autószerelõ
Autóbontó
Autókarbantartó és -ápoló
Autómosógép-kezelõ
Autótechnikus

Volán Humán
Oktatási és
Szolgáltató Zrt.
Budapest
Újhegyi út 14.
1108

31 525 01 0000

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

54 841 01 0000
0100 3101
0100 2101
0100 3102

31 841 01
0010 3101
0010 3102

31 525 02 1000

31 525 03 1000

52 841 01
0100 3301
0100 5201
0010 5201
0010 5203

33 525 01
0010 3301
0010 3302

Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgépkezelõ
Energiaátalakító-berendezés kezelõje
Építési anyagelõkészítõ gép kezelõje
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Útépítõgép-kezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Hajózási technikus
Fedélzetmester belvízi hajón
Matróz belvízi hajón
Matróz-gépkezelõ belvízi hajón

Haszongépjármû vezetõ
Autóbuszvezetõ
Tehergépkocsi-vezetõ

Jármûfényezõ

Karosszérialakatos

Közlekedésüzemvitel-ellátó
Menetjegyellenõr
Menetjegypénztáros
Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó
Szállítmányozási ügyintézõ

Motor- és kerékpárszerelõ
Kerékpárszerelõ
Motorkerékpár-szerelõ

22. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 2409



Sor-
szám

Név, lakcím
Szakképesítés

azonosítószáma
Vizsgáztatási szakterület Munkahely

31 525 04 0000

52 841 04
0100 5201
0100 5202
0100 5203
0100 3101
0010 5201
0010 5202
0010 5203
0001 5401
0001 5402
0001 5403

52 341 01 0000
0100 3301

Targonca- és munkagépszerelõ

Vasútüzemvitel-ellátó
Hálókocsikalauz
Jegyvizsgáló
Vasúti raktárnok
Vonat fel- és átvevõ
Forgalmi szolgálattevõ
Vasúti árufuvarozási pénztáros
Vasúti személyfuvarozási pénztáros
Vasúti árufuvarozási technológus
Vasúti forgalmi technológus
Vasúti személyfuvarozási technológus

Autó- és motorkerékpár-kereskedõ
Autó- és motorkerékpár-eladó, -kölcsönzõ

19 Szabó Sándor
1106 Budapest
Hárslevelû u. 25/d

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgépkezelõ
Energiaátalakító-berendezés kezelõje
Építési anyagelõkészítõ gép kezelõje
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Útépítõgép-kezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Nemzeti Közlekedési
Hatóság
1066 Budapest Teréz
krt. 38.

20 Veres Gyula
1118 Budapest,
Budaörsi út 133/c

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

31 841 01
0010 3101
0010 3102

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgépkezelõ
Energiaátalakító-berendezés kezelõje
Építési anyagelõkészítõ gép kezelõje
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Útépítõgép-kezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Haszongépjármû vezetõ
Autóbuszvezetõ
Tehergépkocsi-vezetõ

Nyugdíjas

2410 OKTATÁSI KÖZLÖNY 22. szám



A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM KÖZLEMÉNYE
AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBE TARTOZÓ ISKOLARENDSZERÛ

KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPESÍTÉSEK 2007/2008. TANÉVI VIZSGAIDÕSZAKOK
SZAKMAI ÍRÁSBELI VIZSGARÉSZEINEK IDÕPONTJAIRÓL
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SSZ.

SZAKKÉPESÍTÉS

Vizsgatantárgyak megnevezése

Vizsgaidõszakok

OKJ száma Megnevezése októberi vizsgaidõszak februári vizsgaidõszak
május-júniusi
vizsgaidõszak

Idõ-
tar-

tama
(perc)

1 53 5449 01 Anyagmozgató gépészeti technikus Szakmai ismeretek 2007.10.01 14.00 2008.02.04 14.00 2008.05.19 08.00 120
Munkatervezés 2007.10.02 14.00 2008.02.05 14.00 2008.05.19 11.00 120

2 52 5249 01 Anyagmozgatógép-szerelõ Szakmai ismeretek 2007.10.01 14.00 2008.02.04 14.00 2008.05.19 08.00 120
Munkatervezés 2007.10.02 14.00 2008.02.05 14.00 2008.05.19 11.00 120

3 52 5241 01 Autóelektronikai mûszerész Szakmai ismeretek 2007.10.01 14.00 2008.02.04 14.00 2008.05.19 08.00 300
4 52 5241 02 Autószerelõ Szakmai ismeretek 2007.10.01 14.00 2008.02.04 14.00 2008.05.19 08.00 300
5 33 5233 01 Fényezõ-mázoló Szakmai ismeretek 2007.10.01 14.00 2008.02.04 14.00 2008.05.19 08.00 120

Munkatervezés 2007.10.02 14.00 2008.02.05 14.00 2008.05.19 11.00 120
6 51 7001 01 Forgalomirányító és -szervezõ Közlekedési hálózatok és

technikai berendezések
2007.10.01 14.00 2008.02.04 14.00 2008.05.19 08.00 180

Forgalomirányítási
ismeretek

2007.10.02 14.00 2008.02.05 14.00 2008.05.20 08.00 180

7 33 5241 01 Hajóépítõ Szakmai ismeretek 2007.10.01 14.00 2008.02.04 14.00 2008.05.19 08.00 120
Hajók építése és
berendezése

2007.10.02 14.00 2008.02.05 14.00 2008.05.19 11.00 120

8 52 5441 01 Hajógép- és berendezési technikus Mûszaki alapismeretek 2007.10.01 14.00 2008.02.04 14.00 2008.05.19 08.00 120
Hajók építése, gépeik és
villamos berendezéseik

2007.10.02 14.00 2008.02.05 14.00 2008.05.20 08.00 180

9 54 5441 01 Hajózási technikus Hajózási Szabályzat,
hajózástan

2007.10.01 14.00 2008.02.04 14.00 2008.05.19 08.00 180

Hajóépítéstan és gépészeti
ismeretek

2007.10.02 14.00 2008.02.05 14.00 2008.05.20 08.00 180

10 53 5441 03 Jármû-elektronikai technikus Jármû-elektronikai
ismeretek

2007.10.01 14.00 2008.02.04 14.00 2008.05.19 08.00 120

Rendszertechnika és
programozás

2007.10.02 14.00 2008.02.05 14.00 2008.05.19 11.00 120

11 33 5241 02 Karosszérialakatos Szakmai ismeretek 2007.10.01 14.00 2008.02.04 14.00 2008.05.19 08.00 120
Munkatervezés 2007.10.02 14.00 2008.02.05 14.00 2008.05.19 11.00 120

12 51 5241 04 Kötöttpályásjármû-elektronikai mûszerész Kötöttpályásjármû-elektro
nikai ismeretek

2007.10.01 14.00 2008.02.04 14.00 2008.05.19 08.00 120

Szerkezettan 2007.10.02 14.00 2008.02.05 14.00 2008.05.19 11.00 120
13 51 5241 05 Kötöttpályásjármû-villamossági szerelõ Szakmai ismeretek 2007.10.01 14.00 2008.02.04 14.00 2008.05.19 08.00 120

Munkatervezés 2007.10.02 14.00 2008.02.05 14.00 2008.05.19 11.00 120
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22.szám
SSZ.

SZAKKÉPESÍTÉS

Vizsgatantárgyak megnevezése

Vizsgaidõszakok

OKJ száma Megnevezése októberi vizsgaidõszak februári vizsgaidõszak
május-júniusi
vizsgaidõszak

Idõ-
tar-

tama
(perc)

14 51 5241 06 Kötöttpályásmotor- és
erõátviteliberendezés-szerelõ

Szakmai ismeretek 2007.10.01 14.00 2008.02.04 14.00 2008.05.19 08.00 120
Munkatervezés 2007.10.02 14.00 2008.02.05 14.00 2008.05.19 11.00 120

15 51 5223 05 Közlekedésautomatikai mûszerész Szakmai ismeretek 2007.10.01 14.00 2008.02.04 14.00 2008.05.19 08.00 180
16 53 5423 05 Közlekedésautomatikai technikus Szakmai ismeretek 2007.10.01 14.00 2008.02.04 14.00 2008.05.19 08.00 180
17 52 5832 01 Közlekedésépítõ, hídépítõ technikus Hídépítés 2007.10.01 14.00 2008.02.04 14.00 2008.05.19 08.00 300

Közlekedésépítés 2007.10.02 14.00 2008.02.05 14.00 2008.05.20 08.00 300
18 52 5832 02 Közlekedésépítõ, informatikai technikus Informatika és

számítástechnika
2007.10.01 14.00 2008.02.04 14.00 2008.05.19 08.00 300

Híd- és közlekedésépítés 2007.10.02 14.00 2008.02.05 14.00 2008.05.20 08.00 300
19 52 5832 03 Közlekedésépítõ, környezetvédõ technikus Környezetvédelem és

infrastruktúra
2007.10.01 14.00 2008.02.04 14.00 2008.05.19 08.00 300

Híd- és közlekedésépítés 2007.10.02 14.00 2008.02.05 14.00 2008.05.20 08.00 300
20 52 5832 04 Közlekedésépítõ, útépítõ, technikus Útépítés és

forgalomtechnika
2007.10.01 14.00 2008.02.04 14.00 2008.05.19 08.00 300

Híd- és vasútépítés 2007.10.02 14.00 2008.02.05 14.00 2008.05.20 08.00 300
21 52 5832 05 Közlekedésépítõ, vasútépítõ technikus Vasútépítés és fenntartás 2007.10.01 14.00 2008.02.04 14.00 2008.05.19 08.00 300

Híd- és útépítés 2007.10.02 14.00 2008.02.05 14.00 2008.05.20 08.00 300
22 53 5441 05 Közlekedésgépészeti technikus,

közútijármû-gépész
Szakmai ismeretek 2007.10.01 14.00 2008.02.04 14.00 2008.05.19 08.00 300
Munkatervezés 2007.10.02 14.00 2008.02.05 14.00 2008.05.20 08.00 180

23 53 5441 06 Közlekedésgépészeti technikus,
vasútgépész

Szakmai ismeretek 2007.10.01 14.00 2008.02.04 14.00 2008.05.19 08.00 120
Munkatervezés 2007.10.02 14.00 2008.02.05 14.00 2008.05.19 11.00 120

24 33 5842 06 Közlekedési és vízépítési búvár Szakmai ismeretek 2007.10.01 14.00 2008.02.04 14.00 2008.05.19 08.00 180
25 52 7010 01 Közlekedésüzem-viteli, gépjármûüzemi

technikus
Árutovábbítási ismeretek 2007.10.01 14.00 2008.02.04 14.00 2008.05.19 08.00 180
Személyszállítási
ismeretek

2007.10.02 14.00 2008.02.05 14.00 2008.05.20 08.00 180

Közlekedésgazdaságtan 2007.10.03 14.00 2008.02.06 14.00 2008.05.21 08.00 180
26 52 7010 02 Közlekedésüzem-viteli, hajózási és kikötõi

technikus
Hajózási és kikötõi
üzemtan

2007.10.01 14.00 2008.02.04 14.00 2008.05.19 08.00 180

Hajók 2007.10.02 14.00 2008.02.05 14.00 2008.05.20 08.00 180
27 52 7010 03 Közlekedésüzem-viteli, légi közlekedési

technikus
Jegyeladás 2007.10.01 14.00 2008.02.04 14.00 2008.05.19 08.00 180
Utaskiszolgálás 2007.10.02 14.00 2008.02.05 14.00 2008.05.20 08.00 180

28 52 7010 04 Közlekedésüzem-viteli, szállítmányozási
technikus

Szakmai ismeretek 2007.10.01 14.00 2008.02.04 14.00 2008.05.19 08.00 120
Útvonaltervezés,
díjszámítás

2007.10.02 14.00 2008.02.05 14.00 2008.05.19 11.00 120

29 53 5441 08 Repülõgépész-technikus Szakmai ismeretek 2007.10.01 14.00 2008.02.04 14.00 2008.05.19 08.00 180
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SSZ.

SZAKKÉPESÍTÉS

Vizsgatantárgyak megnevezése

Vizsgaidõszakok

OKJ száma Megnevezése októberi vizsgaidõszak februári vizsgaidõszak
május-júniusi
vizsgaidõszak

Idõ-
tar-

tama
(perc)

30 51 5241 07 Repülõgép-javító, repülõgépsárkány-javító Lemezszerkezeti és
kompozitszerkezeti
ismeretek

2007.10.01 14.00 2008.02.04 14.00 2008.05.19 08.00 180

Angol szaknyelvi
ismeretek

2007.10.02 14.00 2008.02.05 14.00 2008.05.20 08.00 180

31 52 5241 03 Repülõgép-mûszerész Általános repülési és
mûszaki ismeretek

2007.10.01 14.00 2008.02.04 14.00 2008.05.19 08.00 120

Légijármûvek elektromos
és hírközlési berendezései

2007.10.02 14.00 2008.02.05 14.00 2008.05.19 11.00 120

32 53 5441 07 Repülõgép-mûszerész technikus Szakmai ismeretek 2007.10.01 14.00 2008.02.04 14.00 2008.05.19 08.00 180
33 52 5241 04 Repülõgép-szerelõ Szakmai ismeretek 2007.10.01 14.00 2008.02.04 14.00 2008.05.19 08.00 180
34 52 3439 04 Szállítmányozási ügyintézõ Szakmai ismeretek 2007.10.01 14.00 2008.02.04 14.00 2008.05.19 08.00 120

Idegennyelv 2007.10.02 14.00 2008.02.05 14.00 2008.05.19 11.00 90
35 33 5832 01 Útfenntartó szakmunkás Szakmai ismeretek 2007.10.01 14.00 2008.02.04 14.00 2008.05.19 08.00 180
36 52 7001 01 Vasútüzemvitel-ellátó Díjszabási ismeretek 2007.10.01 14.00 2008.02.04 14.00 2008.05.19 08.00 240

Pénztári ismeretek 2007.10.02 14.00 2008.02.05 14.00 2008.05.20 08.00 240
Forgalmi ismeretek 2007.10.03 14.00 2008.02.06 14.00 2008.05.21 08.00 240

Megjegyzés: a nappali és az esti, valamint a levelezõ tagozat írásbeli vizsgaidõpontjai megegyeznek.
A szakmai vizsga elõkészítésérõl szóló jelentés (vizsga bejelentése) megküldésének végsõ határideje:

a 2007. októberi vizsgákhoz 2007. augusztus 31.
a 2008. februári vizsgákhoz 2007. december 28.
a 2008. májusi vizsgákhoz 2008. március 3.

A jelentést (vizsga bejelentése) a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Infrastruktúra Szabályozási fõosztályának kell megküldeni.
A vizsgacsoportonként összeállított jelentésnek tartalmaznia kell:

a szakképesítés OKJ azonosító számát és megnevezését
a vizsgarészek és tantárgyak megnevezését
a vizsgázók számát (vizsgarészre, illetve annak vizsgatantárgyaira vonatkozóan)
a szakmai vizsga helyét és idõpontját (írásbeli vizsgarész tantárgyankénti idõpontjait; gyakorlati vizsgarész idõpontjait és helyszíneit; a szóbeli vizsgarész idõ-
pontját, illetve, ha a szóbeli izsga több napon át tart, akkor azok idõpontjait)
a közoktatási intézmény OM azonosítóját.

A vizsgabejelentõ- és a tételigénylõ lap letölthetõ a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium honlapjáról: www.gkm.gov.hu

Az írásbeli tételek átvétele:
A táblázatban szereplõ szakképesítések írásbeli vizsgáihoz igényelt tételeket az igénylõ intézmény megbízólevéllel ellátott dolgozója
– a 2007. októberi vizsgákhoz 2007. szeptember 26-án (szerda) 08.00-14.00 óra között,
– a 2008. februári vizsgákhoz 2008. január 30-án (szerda) 08.00-14.00 óra között,
– a 2008. májusi vizsgákhoz 2008. május 14-én (szerda) 08.00-14.00 óra között,
veheti át a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (1055 Budapest, Honvéd u. 13-15.) VI. emelet 612. sz. helyiségében.



Pályázati felhívások

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FÕISKOLA – székhelye Budapest
pályázatot hirdet
rektori megbízásának ellátására

Az állás az oktatási és kulturális miniszter által, a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 96. § (6) bekezdése
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXIII. törvény 23. §-ának (2) bekezdése
alapján lett meghirdetve.

A megbízás 2008. január 1-jétõl 2011. június 30-áig szól.

A megbízás feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények:
– magyar állampolgárság,
– egyetemi szintû (elsõsorban közgazdaság-tudományi végzettség és szakképzettség),
– határozatlan idõre szóló, teljes munkaidejû egyetemi vagy fõiskolai tanári, vagy egyetemi docensi kinevezés,
– a felsõoktatási törvény szerinti szakirányú tudományos fokozat,
– többéves vezetõi gyakorlat,
– államilag elismert, legalább középfokú „C” típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékû idegennyelv-ismeret,
– nemzetközi gyakorlat, ismertség,
– bizonyítható hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatrendszer,
– legyen a felsõoktatási és szakmai fórumok tagja, elismert személyisége, és rendelkezzék ilyen irányú referenciákkal,
– legyen írásban rögzített konkrét elképzelése az integrált intézmény stratégiájára és vezetésére.

A rektor feladata:
A hatályos jogszabályok, valamint a fõiskola Szervezeti és mûködési szabályzata alapján a fõiskola irányításával össze-
függõ feladatok ellátása, különösen:
– a fõiskola képzési, tudományos kutatási, igazgatási és gazdasági tevékenységének irányítása,
– a karok, az oktatási, tudományos kutatási és más szervezeti egységek munkájának összehangolása,
– a fõiskola képviseletének ellátása,
– a személyzeti munka irányítása,
– az intézmény rendelkezésére álló költségvetési elõirányzatok, vagyon- és más források feletti – jogszabályok szerinti –
rendelkezése,
– az intézmény fejlesztésére és korszerûsítésére vonatkozó koncepciók kialakítása, az erre irányuló munka szervezése és
összefogása,
– a nemzetközi kapcsolatok fejlesztése,
– a fõiskola minõségbiztosításának irányítása,
– a fõiskolai integráció folytatása, továbbfejlesztése.

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

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a végzettséget és szakképzettséget, tudományos fokozatot, egyetemi tanári vagy egyetemi docensi, illetve fõiskolai ta-
nári kinevezést, az idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– fontosabb publikációk, tudományos alkotások, díjak jegyzékét,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabály és a fõiskola szervezeti és
mûködési szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.
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A pályázat benyújtásának határideje: 2007. szeptember 15.
A pályázatról bõvebb felvilágosítást az intézményben dr. Csoszánszky Zoltán fõtitkár ad.
Cím: 1149 Budapest, Buzogány u. 11–13. Telefon: 469-6660.
A pályázatot az Oktatási és Kulturális Minisztérium címére kell benyújtani (Oktatási és Kulturális Minisztérium Felsõ-
oktatási Fõosztály, 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.).
A pályázat elbírálásának határideje: 2007. október 31.
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Budapesti Gazdasági Fõiskola rektori megbízatására”.

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

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
pályázatot hirdet
rektorhelyettesi tisztségek betöltésére

1. Az általános rektorhelyettes feladata a rektor távollétében vagy megbízásából az intézmény vezetésébõl adódó szak-
mai, képviseleti feladatok ellátása, az oktatási és tudományos ügyek vitele, ideértve az egyetemen folyó doktori és habi-
litációs ügyek irányítását, koordinálását, tudományos, kutatói pályázatok egyetemi szintû összefogását, az erre vonatko-
zó információs és nyilvántartási rendszer továbbfejlesztését.

2. A gazdasági és stratégiai rektorhelyettes feladata a rektori hivatalhoz rendelt controlling csoport felügyelete, kapcso-
lattartás a Gazdasági Fõigazgatósággal, az egyetemfejlesztési terv (IFT) továbbfejlesztése, a karok erre vonatkozó el-
képzeléseinek összehangolása, továbbá az európai uniós pályázatok egyetemi szintû integrálása. A mûszaki igazgatóval
együttmûködve részt vesz az egyetem ingatlanfejlesztési és ingatlanhasznosítási stratégiájának kialakításában és végre-
hajtásában.

3. A kapcsolati rektorhelyettes feladata a társadalmi szervezetekkel, önkormányzatokkal, a térség kiemelt munkaadóival
és a hallgatói szervezetekkel való folyamatos konzultáció, továbbá az egyetemi könyvtár munkájának felügyelete. Külö-
nös figyelmet fordít a regionális kapcsolatrendszer minél szélesebb körû kiépítésére és a beiskolázási bázisok megterem-
tésére.

A tisztségre pályázhatnak azok az egyetemi/fõiskolai tanárok, akik széles körû hazai és nemzetközi elismertséggel, leg-
alább egy világnyelv elõadó- és vitaképes ismeretével és legalább ötéves vezetõi gyakorlattal rendelkeznek.

A rektorhelyettesi megbízatások 2010. június 30. napjáig szólnak.

A vezetõi pályázatnak tartalmaznia kell:
– önéletrajzot,
– végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást és tudományos fokozatot igazoló oklevelek, bizonyítványok hiteles máso-
latát,
– a publikációk, az azokra történt hivatkozások, továbbá a szakmai alkotások jegyzékét,
– az oktatási, kutatási, intézményfejlesztési pályázatokban, illetve K + F munkákban való részvételek és témavezetések,
a végzett munka százalékos arányának becslésével és a pályázat teljes támogatási, illetve szerzõdéses összegével együtt,
– vezetõi tapasztalatokat, vezetõi gyakorlat bemutatását,
– a vezetõi elképzeléseket, a motivációt, a helyzetértékelést, a vezetõi programot,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot az összeférhetetlenségrõl, valamint arról, hogy az illetékes személyek és testületek a teljes pályázati
anyagot megismerhetik.

A pályázatokat az Oktatási Közlönyben történõ megjelenéstõl számított 30 napon belül a Pécsi Tudományegyetem rek-
torának címezve kell eljuttatni (Pécs, Szántó Kovács János u. 1/B, levélcím: 7602 Pécs, Pf. 219) két példányban. A borí-
tékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Pécsi Tudományegyetem rektorhelyettesi megbízatására”.
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KLINIKAI KÖZPONT
klinikai fõigazgatói posztjának betöltésére

A klinikai fõigazgató feladat- és hatáskörét a PTE SZMSZ 37. sz. mellékletének 16. §-a tartalmazza.
A klinikai fõigazgatói megbízatás 2007. november 1-jétõl számított öt évre szól.
A tisztségre pályázhatnak orvosi egyetemi végzettséggel és legalább ötéves igazgatói gyakorlattal rendelkezõ egyetemi
tanárok.
Elõnyt jelent kórházi és egyetemi rendszerben betöltött vezetõi beosztás.

A vezetõi pályázatnak tartalmaznia kell:
– önéletrajzot,
– végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást és tudományos fokozatot igazoló oklevelek, bizonyítványok hiteles máso-
latát,
– a publikációk, az azokra történt hivatkozások, továbbá a szakmai alkotások jegyzékét,
– az oktatási, kutatási, intézményfejlesztési pályázatokban, illetve K + F munkákban való részvételek és témavezetések,
a végzett munka százalékos arányának becslésével és a pályázat teljes támogatási, illetve szerzõdéses összegével együtt,
– legjelentõsebb külföldi szakmai utazások felsorolását azok céljával együtt,
– vezetõi tapasztalatokat, vezetõi gyakorlat bemutatását, beleértve a szakmai-tudományos közéletben végzett ilyen tevé-
kenységet,
– azon irányított személyek felsorolását, akik sikeres pályát futottak be,
– a vezetõi elképzeléseket, a motivációt, a helyzetértékelést, a vezetõi programot,
– nyilatkozatot az összeférhetetlenségrõl, valamint arról, hogy az illetékes személyek és testületek a teljes pályázati
anyagot megismerhetik.

A pályázatokat az Oktatási Közlönyben történõ megjelenéstõl számított 30 napon belül a Pécsi Tudományegyetem rek-
torának címezve kell eljuttatni (Pécs, Szántó Kovács János u. 1/B, levélcím: 7602 Pécs, Pf. 219) két példányban. A borí-
tékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Pécsi Tudományegyetem klinikai fõigazgatói megbízatására”.

fõtitkári poszt betöltésére

A fõtitkár részletes feladat- és hatáskörét a PTE SZMSZ 78. §-a tartalmazza.
A kinevezendõ fõtitkár feladata lesz az egyetem központi igazgatási szervének irányítása, a jelenlegi igazgatási rendszer
átalakítása a jogszabályi és szabályzati elõírásoknak megfelelõen, az intézmény vezetõje és vezetõ testületei döntéseinek
elõkészítése és végrehajtása, a központi irányítás és az oktatási szervezeti egységek közötti kapcsolatok koordinálása.
A tisztségre pályázhatnak jogi vagy közgazdasági egyetemi végzettséggel, legalább ötéves igazgatási és vezetési gya-
korlattal rendelkezõ személyek.
A fõtitkári megbízatás 2007. november 1-jétõl számított három évre szól.
A fõtitkár munkáját a rektor közvetlen irányításával végzi.

A vezetõi pályázatnak tartalmaznia kell:
– önéletrajzot,
– oklevelek hiteles másolatát,
– vezetõi tapasztalatokat, vezetõi gyakorlat bemutatását, beleértve a szakmai-tudományos közéletben végzett ilyen tevé-
kenységet,
– a vezetõi elképzeléseket, a motivációt, a helyzetértékelést, a vezetõi programot,
– nyilatkozatot az összeférhetetlenségrõl, valamint arról, hogy az illetékes személyek és testületek a teljes pályázati
anyagot megismerhetik,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.

A pályázatokat az Oktatási Közlönyben történõ megjelenéstõl számított 30 napon belül a Pécsi Tudományegyetem rek-
torának címezve kell eljuttatni (Pécs, Szántó Kovács János u. 1/B, levélcím: 7602 Pécs, Pf. 219) két példányban. A borí-
tékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Pécsi Tudományegyetem fõtitkári megbízatására”.
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Belsõ Ellenõrzés
belsõ ellenõrzési vezetõi poszt betöltésére

A belsõ ellenõrzési vezetõ feladat- és hatáskörét a Belsõ Ellenõrzési Kézikönyv tartalmazza.

A tisztségre pályázhatnak azok a büntetlen elõéletû magyar állampolgárok, akik:
a) szakirányú felsõfokú iskolai végzettséggel (közgazdasági, jogi), vagy
b) más felsõfokú iskolai végzettség esetén a következõ képesítések valamelyikével rendelkeznek
ba) okleveles pénzügyi revizori,
bb) pénzügyi-számviteli szakellenõri,
bc) okleveles könyvvizsgálói,
bd) költségvetési ellenõri,
be) mérlegképes könyvelõi, illetve azzal egyenértékû képesítés,
bf) a Belsõ Ellenõrök Nemzetközi Szervezete okleveles belsõ ellenõri képesítése,
bg) okleveles informatikai rendszerellenõr,
valamint az a), illetve a b) pontban meghatározott képzettség és képesítés mellett legalább kétéves munkaviszony, köz-
tisztviselõi, illetve közalkalmazotti jogviszony, hivatásos állományú szolgálati viszony megléte költségvetési, pénzügyi
vagy számviteli munkakörben.

A belsõ ellenõrzési vezetõi megbízatás 2007. november 1-jétõl számított öt évre szól.

A vezetõi pályázatnak tartalmaznia kell:
– önéletrajzot,
– oklevelek hiteles másolatát,
– vezetõi tapasztalatokat, vezetõi gyakorlat bemutatását,
– a vezetõi elképzeléseket, a motivációt, a helyzetértékelést, a vezetõi programot,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot az összeférhetetlenségrõl, valamint arról, hogy az illetékes személyek és testületek a teljes pályázati
anyagot megismerhetik.

A pályázatokat az Oktatási Közlönyben történõ megjelenéstõl számított 30 napon belül a Pécsi Tudományegyetem rek-
torának címezve kell eljuttatni (Pécs, Szántó Kovács János u. 1/B, levélcím: 7602 Pécs, Pf. 219) két példányban. A borí-
tékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Pécsi Tudományegyetem belsõ ellenõrzési vezetõ megbízatására”.

Dr. Gábriel Róbert s. k.,
rektor

Pályázati felhívás vezetõi álláshelyek betöltésére

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

1. 2. 3. 4.

Óvodavezetõ

Bénye–Káva
Önkormányzatainak
Képviselõ-testülete
2216 Bénye,
Fõ u. 74.
Tel.: (29) 434-171

Bénye-Káva Napközi
Otthonos Óvoda
2216 Bénye,
Kossuth L. u. 2.

Szakirányú fõiskolai v.,
öt év szgy.

ÁEI: 2007. szept. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pc: Bénye község polgármestere
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1. 2. 3. 4.

Karancsberény–Egyhá-
zasgerge Községek Ön-
kormányzatának
képviselõ-testületei
3185 Egyházasgerge,
Lenin út 30.

Óvoda Szakirányú fõiskolai v.,
legalább öt év óvodape-
dagógus-munkakörben
szerzett gyakorlat.
Elõny: legalább 3 év
vezetõi gyak.
Közoktatás-vezetõi
szakvizsga

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2012. jún. 30-ig
szól.
Pbhi: a megjelenéstõl számított
30. nap 16 óra.
Pehi: a pályázati határidõ lejártát
követõ elsõ testületi ülés.
A megbízás határozatlan idõre
szól.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
iskolai végzettséget tanúsító ok-
iratok hiteles másolatát, vpr.,
nyilatkozatot, hogy a képvise-
lõ-testület nyílt vagy zárt ülés
keretében tárgyalja-e a pályáza-
tot.
Pc: polgármesteri hivatal
3185 Egyházasgerge,
Lenin út 30.
Tel./fax: (32) 452-200

Ludas Község Önkor-
mányzatának Polgár-
mesteri Hivatala
3274 Ludas,
Fõ tér 1.
Tel.: (37) 362-043

Napköziotthonos
Óvoda és Konyha

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, leg-
alább öt év pedagó-
gus-munkakörben
szerzett szgy.

ÁEI: 2007. szept. 30.
A megbízás 2012. aug. 14-ig,
öt évre szól.
Pehi: 2007. szept. 30.
A pályázatot zárt borítékban
„Óvoda intézményvezetõi pályá-
zat” megjelöléssel kell benyúj-
tani.
Pc: Öllei Mihályné, Ludas köz-
ség polgármestere
3274 Ludas,
Fõ tér 1.
Tel.: (37) 562-000

Patak–Pusztaberki–Hont
községek önkormányza-
tai
2648 Patak,
Kossuth út 6.

Napközi Otthonos
Óvoda

Fõiskolai v., öt év veze-
tõi gyak.

ÁEI: 2007. okt. 1.
Pehi: a véleményezési határidõ
leteltét követõ elsõ testületi ülés.
Pc: Patak Község Önkormány-
zata
2648 Patak,
Kossuth út 6.

Iskolaigazgató

Écs és Ravazd Közsé-
gek Önkormányzatának
képviselõ-testületei
9083 Écs,
Fõ út 94.

Általános Iskola, Óvoda
és Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény
Écs–Ravazd Közoktatá-
si Társulása többcélú
közös fenntartású intéz-
mény

Felsõfokú szakirányú v.
Elõny: 10 év szgy., öt
év vezetõi gyakorlat,
közoktatás-vezetõi
szakképzettség

A megbízás 2012. július 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejárta utáni elsõ együttes képvi-
selõ-testületi ülés
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Somogy Megyei Köz-
gyûlés
7401 Kaposvár,
Csokonai u. 2.
Pf: 122

Hétszínvirág Egységes
Gyógypedagógiai Mód-
szertani Intézmény
8700 Marcali,
Petõfi u. 36.

Szakirányú gyógypeda-
gógiai fõiskolai v., öt
év szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga (közoktatási ve-
zetõ képesítés)

ÁEI: 2008. jan. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig, ha-
tározott idõre szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ közgyûlés idõ-
pontja

Patak–Pusztaberki–Hont
községek önkormány-
zatai
2648 Patak,
Kossuth út 6.

Általános Iskola és
Könyvtár
2648 Patak,
Rákóczi út 4.

Egyetemi vagy fõisko-
lai v., ötéves vezetõi
gyakorlat

ÁEI: 2007. okt. 1.
Pehi: a véleményezési határidõ
leteltét követõ elsõ testületi ülés.
Pc: Patak Község Önkormány-
zata
2648 Patak,
Kossuth út 6.

Apáczai Nevelési és
Általános Mûvelõdési
Központ
7632 Pécs,
Apáczai körtér 1.

Sportegység A 157/2004. (V. 18.)
Korm. rendelet szerinti
képesítés, legalább öt
év, a sport területén
szerzett tapasztalat

ÁEI: 2007. nov. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig, öt
évre szól.
Pehi: 2007. okt. 31.
A pályázathoz csatolni kell:
munkáltatói igazolást.
A pályázatot két példányban kell
benyújtani.
Pc: Apáczai Nevelési és Általá-
nos Mûvelõdési Központ igazga-
tója
f: intézményvezetõ
Tel.: (72) 550-620 vagy
e-mail: apaczai@mail.ank.suli-
net.hu

Sárospatak Város
Önkormányzata
3950 Sárospatak,
Kossuth u. 44.

Vay Miklós Szakképzõ
Iskola
3950 Sárospatak,
Arany J. u. 5.

Szakirányú felsõfokú
v., a közoktatásról szó-
ló, többször módosított
1993. évi LXXIX. tv.
17., 18. §-ainak megfe-
lelõen (mérnök tanár).
Legalább ötéves szgy.
Elõny: tudományos te-
vékenység, idegen
nyelv ismerete, pedagó-
gus-szakvizsga

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2012. aug. 15-ig
szól.
Pehi: a pályázat beadási határ-
idejétõl számított 30. nap.
Pc: dr. Hörcsik Richárd polgár-
mester
A pályázatot két példányban kell
benyújtani

Fejér Megye Köz-
gyûlése

Fejér Megyei Önkor-
mányzat Gyermekvé-
delmi Központ
8000 Székesfehérvár,
Erzsébet u. 28.

Az intézmény típusa:
Többcélú, egységes
igazgatási, gazdálkodá-
si és szakmai irányítási
(gyermekvédelmi

A 15/1998. (IV. 30.)
NM rendelet 2. számú
melléklet II. Szakellátá-
sok 2. pontjában megje-
lölt felsõfokú v.
szakképesítés, a
257/2000. (XII. 26.)
Korm. rendelet 3. §
(3) bekezdés a) pontjá-
ban foglaltaknak meg-
felelõ legalább

ÁEI: 2008. jan. 1.
A megbízás 2013. jan. 1-jéig,
öt évre szól.
Pehi: a pályázati határidõ lejártát
követõ 60 napon belül.
A géppel írott pályázatokat a
Magyar Közlöny Hivatalos Érte-
sítõjében, valamint az Oktatási
Közlönyben és a Szociális és
Munkaügyi Minisztérium Hiva-
talos Lapjában való legkésõbbi
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szakszolgáltatás, gyer-
mekotthoni feladatot
ellátó) intézmény.
Az intézmény feladata:
egyrészt otthont nyújtó
ellátás keretében teljes
körû ellátás biztosítása,
az ideiglenes hatállyal
elhelyezett, átmeneti és
tartós nevelésbe vett
gyermekek számára a
több gyermekotthont
és utógondozói otthont
is magában foglaló la-
kásotthonaiban.
Másrészt gyermekvé-
delmi szakszolgáltatás-
ként biztosítja:
– a gondozási hely
meghatározásával,
– ideiglenes elhelyezé-
si feladatot ellátó kije-
lölésével,
– nevelõszülõ-hálózat-
tal,
– az örökbefogadás
szakmai elõkészítésé-
vel, lebonyolításával,
– egyes gondozott
gyermekek gyámságá-
val, gondnokságával,
– szaktanácsadással,
ügyeleti szolgáltatás-
sal, nyilvántartással
kapcsolatos feladato-
kat,
– képzéseket, tovább-
képzéseket szervez,
– gyermekvédelmi
szakértõi bizottságot
mûködtet.
Továbbá utógondozást
és utógondozói ellátást
biztosít volt gondozott
gyermekeknek, illetve
fiatal felnõtteknek

ötéves szgy., szociális
szakvizsga.
Elõny: vezetõi gya-
korlat.

megjelenést követõ 30 napon belül
Fejér Megye Közgyûlése elnökéhez
zárt borítékban kell benyújtani az
alábbi címre:
8000 Székesfehérvár,
Szent István tér 9.
Szl. nincs.
A pályázathoz csatolni kell: képesí-
tést tanúsító okiratok közjegyzõ ál-
tal hitelesített másolata, személyes
adatok kezelésére vonatkozó nyilat-
kozatot, továbbá nyilatkozatot arról,
hogy a pályázatot elbíráló testületi
üléseken kívánja-e zárt ülés elren-
delését.
f. az Önkormányzati és Intézmény-
igazgatási Iroda
8000 Székesfehérvár,
Piac tér 12–14.
Tel.: (22) 522-526
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Modell Divatiskola
Iparmûvészeti, Ruha-
és Textilipari Szakkö-
zépiskola és Szakiskola
1075 Budapest,
Wesselényi u. 52.

Magyar nyelv és iroda-
lom szakos középisko-
lai tanár
1075 Budapest,
Wesselényi u. 52.

Egyetemi v., elõny:
szakközépiskolai gyak.

ÁEI: 2007. szept. 1.
Pc: info@modelldivatiskola.hu.
Tárgy: magyartanár

Király-tó óvoda és
Bölcsõde
9330 Kapuvár,
Arany János u. 10/a
Tel./fax: (96) 241-088

Óvodapedagógus (óvo-
dán belül változó mun-
kahellyel)

Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
A megbízás határozatlan idõre
szól.
f: Varga Endréné intézményvezetõ
Tel.: (96) 241-088

Általános Iskola és
Óvoda
7954 Magyarmecske,
Petõfi u. 96.

Óvodapedagógus Szakirányú felsõfokú
v.
Elõny: németnyelv-is-
meret és gyógypedagó-
giai v.

ÁEI: 2007. szept. 1.
f: Tel.: (20) 372-5763

Kodály Zoltán Alapfo-
kú Mûvészetoktatási
Intézmény
3700 Kazincbarcika,
Egressy Béni u. 1/b
Tel.: (48) 513-062,
Fax: (48) 311-022

Táncpedagógus–mo-
derntánc szakirány
(félállás)

gitártanár (két állás-
hely)

zongoratanár (egy
egész és egy félállás),
változó munkahelyre

Szakirányú fõiskolai
vagy egyetemi v.

ÁEI: 2007. szept. 1.
Juttatás: étkh.
f: az intézmény igazgatójánál.
Tel.: (20) 823-9911

Vásárhelyi Pál Általá-
nos Mûvelõdési Köz-
pont
3580 Tiszaújváros-Ti-
szaszederkény,
Dózsa Gy. u. 2.
Tel.: (49) 544-540
Fax: (49) 544-546
E-mail: vamk@tujva-
ros.hu

Angol szakos tanár,
biológia–kémia,
rajz–technika–infor-
matika, média szakos
tanár

Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: 2007. szept. 3.
A megbízás határozott idõre szól.
Pc: Badonics Sándorné igazgató

Hankó László Zeneis-
kola
4440 Tiszavasvári,
Báthory út 1.
Tel.: (42) 373-122

Népzenetanár,
rézfúvóstanár,
klarinéttanár,
zongoratanár,
fuvolatanár

Szakirányú fõiskolai v.
Külföldiek esetében
megfelelõen honosított
diploma

ÁEI: 2007. szept. 1.
Juttatás: szf.
f: Kató László igazgató
Tel.: (42) 373-122
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OKM utasítás helyesbítése

Az Oktatási Közlöny 19. számában megjelent az Oktatási és Kulturális Minisztériumban és az általa felügyelt központi
költségvetési szerveknél szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgálati szerzõdéssel történõ igénybevé-
telérõl szóló 6/2007. (OK. 19.) OKM utasítás. Az utasítás 4. §-ának szövege – nyomdahiba miatt – tévesen jelent meg.
Az utasítás 4. §-a (1) bekezdésének szövege – a jogalkotói szándéknak megfelelõen – helyesen a következõ:
„(1) Ez az utasítás a közzétételét követõ 8. napon lép hatályba.”

Az utasítás 4. §-a (2) bekezdésének a) pontjában szereplõ NKÖM utasítás száma helyesen:
7/2002. (KK. 14.) NKÖM utasítás.

Mátyásné dr. Patócs Andrea s. k.,
jogi fõosztályvezetõ

Oktatási és Kulturális Minisztérium
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette

dr. Kondorosi Ferenc

Jogalkotás a XXI. század hajnalán
címû könyvét

A XXI. század nemzeti jogalkotását minden eddiginél jobban meghatározza a nemzetközi társadalmi és gazdasági
környezet, amelynek hátterében az európai integráció hatása, valamint a globalizációs folyamatok húzódnak meg.
Az Emberi Jogok Európai Egyezménye, az Unió Alapjogi Chartája vagy az Alkotmányos Szerzõdés alapelvei csak
néhány olyan példája a „nemzetek felett álló jognak”, amelyek a nemzeti jogalkotás tekintetében is iránymutatók
lehetnek.
A megjelent kötet – a szakkönyvpiacon hiánypótló jelleggel – tudományos igényességgel, ugyanakkor a gyakorlati
alkalmazhatóság szándékával mutatja be a XXI. század nemzeti jogalkotásának tendenciáit. A könyv széles körû
nemzetközi kitekintést nyújt, amelyben az uniós jogfejlõdés elemzésének központi szerep jut.
A kötet szerzõje, a tapasztalt jogtudós és gyakorlati szakember alaptézise, hogy „a jogdogmatikai megfontolásokat
figyelembe vevõ, minõségi normaalkotás programszerû érvényesítése és a konzisztens, áttekinthetõ jogrendszer
eszményképének követése kedvezõ irányba befolyásolhatja a normák címzettjeinek magatartását, annak érdekében,
hogy a jog legfõbb, alkotmányos küldetését teljesítse”.
A szerzõ részletesen vizsgálja a hatékony jogi szabályozás kulcskérdéseit, a hazai jog, valamint a nemzetközi és az
európai uniós jog összefüggéseit, eközben mindig kellõ hangsúlyt fektetve korunk demokratikus jogállami alap-
értékeire: az emberi jogokra és az alkotmányosságra. Az olvasó bepillantást nyerhet a jogharmonizáció „kulissza-
titkaiba”, a biztonság jogalkotásban érvényesülõ tényezõinek problematikájába, valamint polgári jogi és büntetõjogi
jogalkotásunk legújabb eredményeibe.
A XXI. század elejének kodifikációját elemzõ kötet egyszerre tankönyv, olvasókönyv és gyakorlati útmutató. Haszonnal
forgathatják a társadalomtudományi karok hallgatói, a közigazgatásban dolgozó szakemberek, a politikusok, a média
munkatársai és mindenki, aki felelõsséget érez a hazai jogállam, jogrend minõségének javításáért.

A kötet 264 oldal terjedelmû, ára 2856 forint áfával.

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

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

dr. Kondorosi Ferenc

Jogalkotás a XXI. század hajnalán

címû, 264 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 2856 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el
az 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 jelzõszámára vagy postai
úton a fenti címre.

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

megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY MAGYARÁZATA
címû kiadványt.

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

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

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

Ára: 3024 Ft áfával.

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

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

MEGRENDELÕLAP

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

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

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

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

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

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

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

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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