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JOGSZABÁLYOK

2007. évi LXXXVII.
törvény

a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
módosításáról*

1. § A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
(a továbbiakban: Kt.) 12. §-a a következõ (6) bekezdéssel
egészül ki:

„(6) A tanuló kötelessége, hogy a szakmai vizsgája sike-
res befejezését követõen – feltéve, hogy nem létesített fog-
lalkoztatási jogviszonyt – három éven belül – jogszabály-
ban meghatározottak szerint – a pályakövetési rendszernek
az iskolában megszerzett szakképesítése hasznosulásával
kapcsolatban adatot szolgáltasson.”

2. § A Kt. 16. §-a a következõ (6)–(8) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(6) A közoktatási intézményben a munkáltatói jogok
gyakorlása során figyelembe kell venni az intézményi mi-
nõségirányítási programban meghatározott szempontok és
értékelési rend szerint kialakított teljesítményértékelést.

* A törvényt az Országgyûlés a 2007. június 25-i ülésnapján fogadta el.

(7) A helyi önkormányzat, illetve – társulási megállapo-
dás alapján – a többcélú kistérségi társulás a fenntartásában
lévõ közoktatási intézmények tekintetében – a területi ér-
dekegyeztetés szabályainak megtartásával – munkaerõ-gaz-
dálkodási rendszert mûködtethet. A munkaerõ-gazdálkodá-
si rendszer része a munkaerõ-gazdálkodási terv és a munka-
erõ-gazdálkodási nyilvántartás. A munkaerõ-gazdálkodási
tervben kell meghatározni a létszámgazdálkodás, a munka-
idõ kihasználás, a munkaerõ közös foglalkoztatásának el-
veit, meghatározott feladatoknak a pedagógusok állandó
helyettesítési rendszer, illetve az utazó szakember hálózat
igénybevételével történõ megoldását. A munkaerõ-gazdál-
kodási nyilvántartás tartalmazza az egyes intézmények ren-
delkezésére álló létszámot és az adott létszám kihasználásá-
val összefüggõ adatokat.

(8) A munkaerõ-gazdálkodási rendszerbe bevonhatók
a nevelõ és oktató munkához kapcsolódó nem közoktatá-
si feladatot ellátó intézmények. A munkaerõ-gazdálko-
dás rendszerét a helyi önkormányzatok megállapodás
alapján közösen is mûködtethetik.”

3. § A Kt. 30. §-ának (7) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(7) Ha a gyermek, a tanuló beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzd (a továbbiakban együtt:
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdõ



gyermek, tanuló), illetve a megismerõ funkciók vagy a
viselkedés fejlõdésének organikus okra vissza nem vezet-
hetõ tartós és súlyos rendellenességével küzd, fejlesztõ
foglalkoztatásra jogosult. A fejlesztõ foglalkoztatás a ne-
velési tanácsadás, az óvodai nevelés, az iskolai nevelés és
oktatás, a kollégiumi nevelés és oktatás keretében valósít-
ható meg.”

4. § A Kt. 33. §-ának (11)–(12) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(11) Az egységes pedagógiai szakszolgálatot ellátó
intézmény több különbözõ pedagógiai szakszolgálatot
szervezetileg egységes intézményként lát el. Az egységes
pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény – a szakértõi
és rehabilitációs bizottsági feladatok kivételével – részt
vehet a pedagógiai szakszolgálatok ellátásában, az utazó
szakember-hálózat mûködtetésében, a többi gyermekkel,
tanulóval együtt azonos óvodai csoportban, iskolai osz-
tályban, nevelésben-oktatásban részt vevõ sajátos nevelési
igényû gyermekek, tanulók ellátásában. Az egységes
pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény elláthatja a
gyógytestnevelés feladatait is. Az egységes pedagógiai
szakszolgálatban – szervezeti és szakmai tekintetben ön-
álló intézményegységenként – megszervezhetõ a család-
segítõ szolgálat, az iskola-egészségügyi ellátás is.

(12) Egységes gyógypedagógiai módszertani intéz-
mény, egységes konduktív pedagógiai módszertani intéz-
mény hozható létre a sajátos nevelési igényû gyermekek,
tanulók többi gyermekkel, tanulóval együtt történõ neve-
lésének, oktatásának segítése céljából. Az egységes
gyógypedagógiai módszertani intézmény, az egységes
konduktív pedagógiai módszertani intézmény – céljaival
összhangban – elláthatja az e törvény 34. §-a a)–b), e),
g) és h) pontjában felsorolt pedagógiai szakszolgálat fel-
adatait, az utazó szakember hálózat mûködtetését, az e tör-
vény 36. §-a (2) bekezdésének b)–e) és g) pontjában felso-
rolt pedagógiai szakmai szolgáltatás feladatait, továbbá az
intézmény keretén belül óvodai vagy általános iskolai fel-
adatot ellátó intézményegység mûködhet. Az egységes
gyógypedagógiai módszertani intézményben, az egységes
konduktív pedagógiai módszertani intézményben – szer-
vezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységen-
ként – megszervezhetõ a nevelési tanácsadás, a családse-
gítõ szolgálat, az iskola-egészségügyi ellátás is.”

5. § (1) A Kt. 35. §-ának (4) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(4) A nevelési tanácsadás feladata annak megállapítá-
sa, hogy a gyermek, a tanuló beilleszkedési, tanulási, ma-
gatartási nehézséggel küzd, ennek alapján szakvélemény
készítése, valamint a gyermek fejlesztõ foglalkoztatása
a pedagógus és a szülõ bevonásával. A nevelési tanácsadás
az óvoda megkeresésére szakvéleményt készít az iskola-
kezdéshez, segítséget nyújt a gyermek óvodai nevelésé-
hez, a tanuló iskolai neveléséhez és oktatásához, ha a gyer-
mek, tanuló egyéni adottsága, fejlettsége, képessége,

tehetsége, fejlõdésének üteme indokolja. A nevelési
tanácsadás segítségét kérheti a szülõ, továbbá a szülõ
egyetértésével az óvoda, az iskola és a kollégium. A neve-
lési tanácsadás e feladatai körében pedagógiai, pszicholó-
giai támogatást, fejlesztést, terápiás gondozást nyújt a
gyermeknek, a tanulónak, illetve támogatja a pedagógus
nevelõ és oktató munkáját, segíti a családdal való kapcso-
lattartást. A nevelési tanácsadás elláthatja az iskolapszi-
chológiai szolgáltatás feladatait is. Az óvodai nevelés,
iskolai nevelés és oktatás, kollégiumi nevelés és oktatás
keretében a fejlesztõ foglalkozás, ha a gyermek, tanuló be-
illeszkedési, magatartási nehézséggel küzd, a nevelési
tanácsadás keretében készített szakvéleményben meghatá-
rozottak alapján folyhat. A nevelési tanácsadást ellátó
intézmény ellenõrzi a szakvéleményben foglaltak végre-
hajtását. A nevelési tanácsadás feladata továbbá, hogy a
szakértõi és rehabilitációs bizottság által készített és a ne-
velési tanácsadó részére megküldött szakvélemény alap-
ján segítse azoknak a gyermekeknek, tanulóknak az óvo-
dai, iskolai, kollégiumi ellátását, akik a megismerõ funk-
ciók vagy a viselkedés fejlõdésének organikus okra vissza
nem vezethetõ tartós és súlyos rendellenességével küzde-
nek. Az e körbe tartozó tanulók részére az e törvény 52. §-a
(6) bekezdésének b) pontjában meghatározott idõkeret ter-
hére kell az iskolai fejlesztõ foglalkozást biztosítani. A ne-
velési-oktatási intézmény vezetõje felelõs a fejlesztõ fog-
lalkozások – e bekezdésben elõírt – szakvéleményekben
meghatározottak szerinti megszervezéséért.”

(2) A Kt. 35. §-ának (9) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(9) A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás a
munkaerõ-piaci tanácsadással közösen is megszervezhetõ,
együtt is ellátható.”

6. § A Kt. 38. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül
ki:

„(3) A szakiskola és a szakközépiskola iskolai rendsze-
rû oktatásban alkalmazott szakmai programja – a felnõtt-
képzési törvényben meghatározott akkreditációs eljárás
nélkül – akkreditált felnõttképzési programnak minõsül.”

7. § A Kt. 42. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül
ki:

„(6) A szakiskola és a szakközépiskola – jogszabályban
meghatározottak szerint – adatot szolgáltat a pályaköve-
tési rendszernek, továbbá a honlapján – egyedi azonosítás-
ra alkalmatlan módon – nyilvánosságra hozza a szakkép-
zési évfolyamon tanulmányaikat befejezõk munkaerõ-
piaci helyzetével kapcsolatos, a pályakövetési rendszer-
ben keletkezett adatokat, információkat.”

8. § A Kt. 53. §-ának (4)–(5) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(4) A napközis, illetve a tanulószobai foglalkozásokat
olyan módon kell megszervezni, hogy a szülõk igényei
szerint eleget tudjon tenni az iskolai felkészítéssel és
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a gyermek napközbeni ellátásával összefüggõ feladatok-
nak. A napközis, illetve a tanulószobai foglalkozások
megszervezéséhez az elsõ négy évfolyamon napi négy és
fél óra, az ötödik-nyolcadik évfolyamon és a gyógypeda-
gógiai nevelésben, oktatásban részt vevõ iskola vala-
mennyi többi évfolyamán napi három óra, a kilencedik-
tizedik évfolyamon napi két óra áll rendelkezésre, mely
idõkeretet indokolt esetben meg kell növelni a gyermek
napközbeni ellátásával összefüggõ feladatokhoz szük-
séges idõvel. A heti idõkeretet a kialakított napközis, illet-
ve tanulószobai csoportokra kell meghatározni. A heti idõ-
keret az egyes évfolyamok, csoportok, tanítási év közben
a tanítási hetek között átcsoportosítható. A napközis, illet-
ve a tanulószobai foglalkozás – egy iskolában – több is-
kola tanulói részére is megszervezhetõ. A napközis, illetve
a tanulószobai foglalkozás feladatait a kollégiumi foglal-
kozás keretei között is meg lehet oldani.

(5) Az alapfokú mûvészetoktatási intézményekben az
(1)–(4) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatók. Az
alapfokú mûvészetoktatási intézményben az adott mûvé-
szeti ág céljának megfelelõ mûvészeti csoport, énekkar
mûködhet, illetve tanulmányi, szakmai, kulturális verseny,
rendezvény, mûvészeti tanulmányi kirándulás szervez-
hetõ.”

9. § A Kt. 67. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül
ki, és egyidejûleg a jelenlegi (5) bekezdés számozása
(6) bekezdésre módosul:

„(5) A szakiskolai és a szakközépiskolai szakképzés
megszervezhetõ oly módon is, hogy a csak szakképzési
évfolyammal mûködõ szakiskola, szakközépiskola vagy
az arra alapító okiratában felhatalmazott szakiskola, illet-
ve szakközépiskola (a továbbiakban: szakmai vizsgára fel-
készítõ iskola) a szakképzési évfolyamán készíti fel – rész-
ben vagy egészben – a szakképzési évfolyam követelmé-
nyeire egy vagy több másik szakiskola, szakközépiskola
(a továbbiakban: küldõ iskola) tanulóit. A szakképzési fel-
adatok közös feladatellátás keretében történõ megoldása
esetén a küldõ iskola szakképzési évfolyamainak száma
csökkenthetõ, illetve a küldõ iskola szakképzési évfolyam
nélkül is mûködhet. A szakiskola, szakközépiskola tanuló-
ja a szakmai vizsgára felkészítõ iskola szakképzési év-
folyamába – az átvételre vonatkozó rendelkezések sze-
rint – ugyanazokkal a feltételekkel léphet át, mintha a ta-
nulmányait a küldõ iskolában folytatná tovább. Az érintett
iskolák alapító okiratában kell rögzíteni, melyek azok
a szakképzéssel összefüggõ feladatok, amelyeket közös
feladatellátás keretében oldanak meg. A szakmai vizsgára
felkészítõ iskola és a küldõ iskola nevelõtestülete össze-
hangolja az iskolák pedagógiai programjait a tanulmányok
szakképzésbe történõ beszámítása tekintetében.”

10. § A Kt. 82. §-a a következõ (6)–(10) bekezdéssel
egészül ki:

„(6) Ha a nem állami, nem helyi önkormányzati fenn-
tartó az oktatásért felelõs miniszterrel kötött közoktatási

megállapodás vagy egyoldalú nyilatkozat alapján kiegé-
szítõ hozzájárulásra válik jogosulttá, a fenntartásában mû-
ködõ óvoda, általános iskola részt vesz a kötelezõ felvételt
biztosító óvoda, iskola feladatainak ellátásában. Ennek
során felvételi körzetnek kell tekinteni azt a települést,
fõvárosban azt a kerületet, amelyben az óvoda, az általá-
nos iskola székhelye, telephelye található. A fenntartó
a feladatellátásért felelõs helyi önkormányzattal közösen
meghatározza azt a gyermek, illetve tanulói létszámot,
amelynek felvételét nem tagadhatja meg az óvoda, az álta-
lános iskola. Ez a létszám nem lehet kevesebb, mint az
óvoda, az általános iskola alapító okiratában – az adott fel-
adatellátási helyre – meghatározott felvehetõ maximális
gyermek, tanulói létszám huszonöt százaléka. A kötelezõ
felvételt biztosító óvoda, általános iskola feladatainak
ellátása keretében a felvételi kérelmek teljesítésénél
elõnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyze-
tû gyermekeket, tanulókat.

(7) A (6) bekezdésben megállapított kötelezettség nem
érinti az e törvény 65. §-ának (2) bekezdése, illetve
66. §-ának (2) bekezdése alapján kötelezõ felvételt bizto-
sító óvoda, iskola kötelezettségeit.

(8) Ha a nevelési-oktatási intézmény nemzeti etnikai
kisebbségi óvodai nevelésben, iskolai nevelésben és okta-
tásban vesz részt, a (6) bekezdésben meghatározottak nem
érintik a nemzeti etnikai kisebbségi nevelést és oktatást,
illetve a nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek-
kel, tanulókkal kapcsolatos elõnyben részesítési kötele-
zettséget. Az egyházi jogi személy által fenntartott nevelé-
si-oktatási intézmények tekintetében a (6) bekezdésben
megállapított kötelezettség csak akkor érvényesíthetõ, ha
az nem ütközik az e törvény 81. § (1) bekezdés a) pontjá-
ban meghatározott jogosultsággal.

(9) A közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal
kezdeményezheti a kiegészítõ hozzájárulás folyósításának
felfüggesztését az oktatásért felelõs miniszternél, ha a ne-
velési-oktatási intézmény a (6) bekezdésben meghatáro-
zott kötelezettségének nem tett eleget. E rendelkezést nem
lehet alkalmazni, ha a nevelési-oktatási intézmény a köte-
lezettségének megfelelõ számú jelentkezõ hiányában nem
tudott eleget tenni.

(10) A felsõoktatási intézmények óvodái, általános is-
kolái – a (6) bekezdésben meghatározottak szerint – részt
vesznek a kötelezõ felvételi feladatok ellátásában.”

11. § A Kt. 84. §-ának (14) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(14) Semmisség vagy érvénytelenség megállapítása
esetén a bíróság

a) elrendelheti
aa) a jogsértés abbahagyását, és eltilthatja a jogsértõt

a további jogsértéstõl,
ab) hogy a jogsértõ nyilatkozattal vagy más megfelelõ

módon adjon elégtételt, és ennek a saját költségén meg-
felelõ nyilvánosságot biztosítson,
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ac) a jogsértõ költségén a jogsértés elõtti állapot hely-
reállítását, a jogsértõ állapot megszüntetését, a jogsértéssel
elõállott dolog megsemmisítését, illetõleg jogsértõ mivol-
tától megfosztását,

ad) a jogsértés alapján keletkezõ, egy költségvetési
évre számított megtakarításnak a Közoktatási Fejlesztési
Célelõirányzatba történõ befizetését,

b) kötelezi a fenntartót, hogy állapítsa meg, illetve oly
módon határozza meg az iskola felvételi körzethatárát,
hogy az megfeleljen e törvény 66. §-ának (1)–(2) bekezdé-
sében, illetve 90. §-ában foglaltaknak,

c) meghatározott idõre vagy feltételek teljesítéséig
megtilthatja adott nevelési-oktatási intézmény vagy annak
tagintézménye tekintetében az új óvodai nevelési jogvi-
szony, tanulói jogviszony, kollégiumi tagsági jogviszony
létesítését, feltéve, hogy a településen másik intézmény-
ben megoldható az érintett gyermekek, tanulók felvétele.”

12. § A Kt. 86. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül
ki, s a jelenlegi (5) bekezdés jelölése (6) bekezdésre módo-
sul:

„(5) Felnõttoktatásban – a nappali oktatás munkarendje
kivételével – a helyi önkormányzat feladatellátási kötele-
zettsége nem terjed ki a szakképzés megszervezésére.”

13. § (1) A Kt. a 89/A. §-t megelõzõen a következõ
alcímmel egészül ki:

„A közoktatás feladatainak kistérségi megszervezése”

(2) A Kt. 89/A. §-a a következõ (9)–(12) bekezdéssel
egészül ki:

„(9) A közoktatási intézményt fenntartó többcélú kistér-
ségi társulás a közoktatással összefüggõ döntései elõkészí-
tésére közoktatási társulási bizottságot hoz létre.

(10) A közoktatási intézményt fenntartó többcélú kistér-
ségi társulás – az érintett községi, városi önkormányzat
kezdeményezésére – a közoktatással összefüggõ tevé-
kenységét olyan település tekintetében is elláthatja, amely
nem tagja a társulásnak, ennek keretei között megállapod-
hat különösen az intézményfenntartói jog átvételében,
valamint tagintézményt mûködtethet olyan településen is,
amely nem tartozik a többcélú kistérségi társuláshoz.

(11) A (10) bekezdésben meghatározott kérdésekben
a társulási tanács határoz.

(12) A hazai és nemzetközi forrásokra kiírt közoktatási
célú pályázatokon való részvétel feltétele, hogy az e tör-
vény 89/A. §-ának (5) bekezdése alapján készített intézke-
dési terv tartalmazza a gyermekek, tanulók esélyegyenlõ-
ségét szolgáló intézkedéseket. A pályázatok elbírálásánál
– az elõírt feltételek megléte esetén – elõnyben kell része-
síteni azt a közoktatási intézményt fenntartó társulást,
amelynek tagjai között olyan önkormányzat is található,
amely szerepel a hátrányos helyzetû települések jegyzé-
kén, továbbá azt a közoktatási intézményt fenntartó tele-
pülést és társulást, amelynek az illetékességi területén
a halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek, tanulók
összes gyermekhez, tanulóhoz viszonyított aránya eléri

a huszonöt százalékot. Az esélyegyenlõséget szolgáló
intézkedések meghatározását az oktatásért felelõs minisz-
ter útmutató kiadásával segíti. E rendelkezéseket a több-
célú kistérségi társulás tekintetében is alkalmazni kell.”

14. § A Kt. a következõ 89/B. §-sal és alcímmel egészül
ki:

„A szakképzés feladatainak regionális megszervezése

89/B. § (1) A külön törvény alapján létrehozott regioná-
lis fejlesztési és képzési bizottság közremûködik a munka-
erõ-piaci igények és a közoktatásban folyó szakképzés fej-
lesztésének összehangolásában, e körben különösen:

a) kidolgozza – a régió hosszú- és középtávú területfej-
lesztési koncepciójának, illetve a régió fejlesztési prog-
ramjának részeként – az iskolai rendszerû szakképzés fej-
lesztésének irányát,

b) közremûködik az iskolai rendszerû szakképzés és az
iskolarendszeren kívüli szakképzés, a közoktatásban és
a felsõoktatásban folyó szakképzés összhangjának meg-
teremtésében,

c) meghatározza a szakképzés fejlesztési irányait és be-
iskolázási arányait a régióban,

d) részt vesz az iskolai rendszerû szakképzés fejlesz-
tésével összefüggõ pályázatok, fejlesztési programok
elkészítésében, lebonyolításában,

e) részt vesz a pályakövetési rendszer mûködtetésében,
f) a régióban mûködõ helyi önkormányzatoknál kezde-

ményezi a szakképzés-szervezési társulás megalakulását.
(2) Szakképzés-szervezési társulás az e törvényben

meghatározott szakképzéssel összefüggõ önkormányzati
feladatok végrehajtására hozható létre. A szakképzés-szer-
vezési társulásba beléphet minden olyan helyi önkormány-
zat, amely a szakképzés feladataiban részt vevõ iskolát tart
fenn. A szakképzés-szervezési társulásba történõ belépés
feltétele, hogy az érintett elfogadja a regionális fejlesztési
és képzési bizottság által a szakképzés fejlesztésének
összehangolásával összefüggésben hozott döntéseket.

(3) A szakképzés-szervezési társulás jogi személy.
A szakképzés-szervezési társulás – a szakképzés köré-
ben – közoktatási megállapodást vagy más megállapodást
köthet.

(4) A szakképzés-szervezési társulás
a) létesíthet és fenntarthat szakiskolát, szakközépisko-

lát és kollégiumot,
b) részt vehet az iskolarendszeren kívüli szakképzés

szervezésében,
c) mûködtetheti – a szakképzés terén – a pedagógusok

állandó helyettesítési rendszerét és az utazó szakember
hálózat rendszerét.

(5) A szakképzés-szervezési társulás a regionális fej-
lesztési és képzési bizottság döntésének megfelelõen

a) – a szakképzés fejlesztési irányára és beiskolázási
arányára tekintettel – meghatározza a társulás által, illetve
a társulás tagjai által fenntartott iskolákban a szakképzési
évfolyamokon indítható osztályok számát,
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b) a szakmai program tekintetében egyetértési jogot
gyakorol az iskola pedagógiai programjának jóváhagyá-
sánál.

(6) A szakképzés-szervezési társulás mûködésére az
e törvényben nem szabályozott kérdések tekintetében a
helyi önkormányzatok társulásairól és együttmûködésérõl
szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(7) A szakképzés-szervezési társulás által ellátott fel-
adatok tekintetében a megyei önkormányzat feladatellá-
tási kötelezettsége a társulásban részt vevõ települési ön-
kormányzatok illetékességi területén megszûnik, és az
e törvény 88. §-ának (9) bekezdésében szabályozottak sze-
rinti feladatátvételre a szakképzés-szervezési társulás
válik jogosulttá. A szakképzés-szervezési társulás az
átvett feladat ellátásához szükséges intézményi vagyon
használati jogát átveheti. A feladat átadására, illetve az
intézményi vagyon használatra történõ átengedésére e tör-
vény 88. §-ának (9), valamint 102. § (9) és (11)–(12) be-
kezdésében meghatározottakat azzal az eltéréssel kell
alkalmazni, hogy a használatba adás a szakképzés-szerve-
zési társulás fennállásáig szól.

(8) A szakképzés-szervezési társulás az általa ellátott
feladatokra – az e törvény 88. §-ának (1) bekezdése sze-
rint – önálló fejlesztési tervet készít.

(9) Ha a szakképzés-szervezési társulás megszûnik, az
e törvény 86. §-ának (3) bekezdésében meghatározott fel-
adatellátási kötelezettség és a feladat ellátásához rendelke-
zésre álló intézményi vagyon használati joga – az e tör-
vény 102. §-ának (9)–(10) bekezdésben meghatározottak
szerint – arra a helyi önkormányzatra száll vissza, amelyik
azt a szakképzés-szervezési társulás részére átadta.

(10) Ha az önkormányzat ki akar lépni a szakképzés-
szervezési társulásból, szándékát legalább egy tanítási év-
vel korábban be kell jelentenie.

(11) Az e §-ban foglaltakat a fõváros tekintetében a kö-
vetkezõ eltérésekkel kell alkalmazni: a fõvárosi önkor-
mányzat a kerületi önkormányzattal létrehozott társulás
keretében is elláthatja a szakképzés-szervezési társulás
feladatait. A fõvárosi önkormányzat és a kerületi önkor-
mányzat által létrehozott társuláshoz csatlakozhat a Pest
megyei városi és községi önkormányzat is.

(12) A közoktatási intézményfenntartó többcélú kistér-
ségi társulás, a felsõoktatási intézmény, a nem állami, nem
önkormányzati intézményfenntartó megállapodhat a szak-
képzés-szervezési társulással a feladatok közös megszer-
vezésében. A megállapodás elõfeltétele, hogy a többcélú
kistérségi társulás, a felsõoktatási intézmény, a nem álla-
mi, nem önkormányzati intézményfenntartó az (5) bekez-
dés a) pontjában meghatározottak szerint vállalja a szak-
képzésnek a regionális fejlesztési és képzési bizottság dön-
tésének megfelelõ megszervezését.

(13) A nem állami, nem helyi önkormányzati intéz-
ményfenntartók a (4) bekezdés a)–b) pontjában, továbbá
az (5) bekezdésben meghatározott feladatok ellátására
– non-profit – gazdasági társaságot hozhatnak létre.
A szakképzés-szervezési társulás és az e bekezdés alapján

létrehozott társaság egymással megállapodhat a szakkép-
zés közös megszervezésében. Non-profit gazdasági társa-
ság létrehozása esetén a szakképzés szervezésére – a
(6)–(9) bekezdésben foglaltak kivételével – az e paragra-
fusban foglaltakat alkalmazni kell.”

15. § A Kt. 90. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül
ki:

„(6) Az e §-ban foglaltakat a tagintézményként mûködõ
óvodák, iskolák tekintetében is alkalmazni kell.”

16. § A Kt. 94. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[(1) Az oktatásért felelõs miniszter szabályozza]
„c) az ágazati minõségpolitikai feladatok ellátásának, az

országos mérési feladatok szervezésének, a teljesítmény
értékelésének rendjét és elveit, az Országos szakértõi név-
jegyzékbe felvett szakértõk szakértõi tevékenységét, a
Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testület létreho-
zását és mûködését.”

17. § A Kt. 94. §-ának (3) bekezdése n), o) ponttal egé-
szül ki:

[(3) A Kormány rendeletben szabályozza]
„n) a jegyzõ, fõjegyzõ közoktatási feladatköre ellátásá-

val kapcsolatos illetékességi szabályokat;
o) a pályakövetési rendszer mûködtetésének részletes

szabályait, a pályakövetési rendszer részére történõ adat-
szolgáltatás eljárási rendjét, továbbá kijelöli a pályaköve-
tési rendszer mûködtetéséért felelõs szervet;”

18. § A Kt. 95/A. §-ának (4)–(6) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép, továbbá a § a következõ
(7)–(8) bekezdéssel egészül ki, és egyidejûleg a jelenlegi
(7)–(12) bekezdés jelölése (9)–(14) bekezdésre módosul:

„(4) A közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal
hatósági ellenõrzés keretében vizsgálja

a) az egyenlõ bánásmód követelményére,
b) a kötelezõ felvételre vonatkozó feladatok ellátására,
c) az osztály-, csoportlétszámra, a gyermek- és tanulói

balesetvédelemre, a tanulói óraterhelésre,
d) az állami vizsgák megszervezésére, lebonyolítására,
e) az alkalmazási feltételekre, a kötelezõ tanügyi doku-

mentumok vezetésére és valódiságára, a költségvetési
támogatás igénylésére,

f) a minimális (kötelezõ) eszközök és felszerelések
meglétére,

g) az e törvényben meghatározott adatszolgáltatási kö-
telezettség teljesítésére, az adatok nyilvánosságra hoza-
talára,

h) az oktatás ingyenességére, a tankönyvek és más
tanulói felszerelések biztosítására
vonatkozó rendelkezések megtartását.

(5) A közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal
jogszabályban meghatározottak szerint ellátja a szakértõi
és rehabilitációs bizottságok szakvéleményének felülvizs-
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gálatával kapcsolatos feladatokat, valamint jogszabályban
meghatározott körben gyakorolja a szabálysértési hatósági
jogköröket.

(6) A közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal
a hatósági ellenõrzés során feltárt szabálytalanság meg-
szüntetése érdekében a következõ intézkedéseket teheti:

a) felhívja a közoktatási intézmény vezetõjét a szabály-
talanság megszüntetésére, és errõl tájékoztatja az intéz-
mény fenntartóját,

b) eljárást kezdeményez
ba) a jegyzõnél, fõjegyzõnél a nem helyi önkormány-

zati intézményfenntartói tevékenységgel összefüggõ tör-
vénysértés megszüntetése érdekében,

bb) a nem állami, nem önkormányzati intézmények
esetén a kifizetõ szervnél a normatív költségvetési támo-
gatás és hozzájárulás felülvizsgálatára, folyósításának fel-
függesztésére, szükség esetén az érintett gyermekek, ta-
nulók másik nevelési-oktatási intézménybe történõ átvéte-
lére, felvételére,

bc) az oktatásért felelõs miniszternél, hogy gyakorolja
az e törvény 93. §-ának (4)–(5) bekezdésében meghatáro-
zott jogkörét,

c) felügyeleti bírságot szab ki, melynek összege nem
haladhatja meg az egymillió forintot,

d) a felügyeleti bírság kiszabása mellett vagy kiszabása
nélkül szabálysértési eljárást folytat le,

e) a semmisség megállapítása, illetve a megtámadható
döntés érvénytelenségének megállapítása érdekében bíró-
sági eljárást indít.

(7) A felügyeleti bírságot az elkövetett cselekmény
súlyával arányosan kell kiszabni.

(8) A szakmai vizsga ellenõrzésében közremûködik a
szakképesítésért felelõs miniszter.”

19. § (1) A Kt. 118. §-a (9) bekezdésének második mon-
data helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A közoktatási megállapodás megkötését követõ har-
madik év után a nyilatkozattételre jogosult egyházi szerv
kezdeményezheti a közoktatási feladatkörében eljáró ok-
tatási hivatalnál, hogy az e törvény 81. §-ának (11) bekez-
désében meghatározottak szerint egyoldalú nyilatkozatot
tehessen.”

(2) A Kt. 118. §-ának (10) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(10) A közoktatási intézmény vezetõje kereset-kiegé-
szítéssel ismerheti el meghatározott munkateljesítmény
elérését, illetve – a helyettesítést kivéve – az átmeneti
többletfeladatok ellátását, így különösen a pedagógiai fej-
lesztõ tevékenységet, a nevelés céljait szolgáló tanórán
kívüli foglalkozás terén nyújtott minõségi munkavégzést
(a továbbiakban: kiemelt munkavégzésért járó kereset-
kiegészítés). A kiemelt munkavégzésért járó kereset-
kiegészítés megállapítható – a közoktatási intézmény bár-
mely alkalmazottja részére – egy alkalomra, illetõleg
meghatározott idõre. A meghatározott idõre szóló kere-
set-kiegészítést havi rendszerességgel kell kifizetni. A ke-

reset-kiegészítés megállapításánál figyelembe kell venni a
vezetõi feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus-munka-
körben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének ered-
ményeit. A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészí-
tés feltételeit – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a
kollektív szerzõdésben, ennek hiányában a szervezeti és
mûködési szabályzatban kell meghatározni. A kereset-
kiegészítésre való jogosultság legfeljebb egy nevelési
évre, egy tanítási évre szólhat. A kereset-kiegészítést
ugyanaz a személy több alkalommal is megkaphatja. A
kereset-kiegészítésre való jogosultság megállapítása során
elõnyben kell részesíteni azt, aki az intézményi teljesít-
ményértékelés alapján az elõzõ nevelési évben, tanítási év-
ben kereset-kiegészítésben részesült, feltéve, hogy a minõ-
ségirányítási programban meghatározott ciklusidõ nem
telt el, és a munkáltató megítélése szerint teljesítményével
ismét kiérdemelte azt.”

20. § (1) A Kt. 121. §-a (1) bekezdésének 14. pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:

[E törvény alkalmazásában]
„14. hátrányos helyzetû gyermek, tanuló: az, akit csalá-

di körülményei, szociális helyzete miatt a jegyzõ védelem-
be vett, illetve akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményre való jogosultságát a jegyzõ megállapította; e cso-
porton belül halmozottan hátrányos helyzetû az a gyer-
mek, az a tanuló, akinek a törvényes felügyeletét ellátó
szülõje – a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazga-
tásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkén-
tes nyilatkozata szerint – óvodás gyermek esetén a gyer-
mek három éves korában, tanuló esetében a tankötelezett-
ség beállásának idõpontjában legfeljebb az iskola nyolca-
dik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikere-
sen; halmozottan hátrányos helyzetû az a gyermek, az a
tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek;”

(2) A Kt. 121. §-a (1) bekezdésének 25. pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[E törvény alkalmazásában]
„25. nevelõ és oktató munkához kapcsolódó, nem köz-

oktatási tevékenység: a felsõoktatás, a köz- és felsõokta-
tási kutatás, a gyermekjóléti szolgálat, a családsegítõ szol-
gálat, a bölcsõdei ellátás, a gyermekvédelmi ellátás, a köz-
mûvelõdés, a kultúra, a mûvészet, a könyvtár, a múzeum,
a sport, a pályaválasztási tanácsadás, a szociális ellátás,
a rehabilitáció és habilitáció, az iskola-egészségügyi ellá-
tás;”

(3) A Kt. 121. §-a (1) bekezdésének 29. pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[E törvény alkalmazásában]
„29. sajátos nevelési igényû gyermek, tanuló: az a gyer-

mek, tanuló, aki a szakértõi és rehabilitációs bizottság
szakvéleménye alapján

a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista,
több fogyatékosság együttes elõfordulása esetén halmo-
zottan fogyatékos, a megismerõ funkciók vagy a viselke-
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dés fejlõdésének organikus okra visszavezethetõ tartós és
súlyos rendellenességével küzd,

b) a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésé-
nek organikus okra vissza nem vezethetõ tartós és súlyos
rendellenességével küzd.”

(4) A Kt. 121. §-a (1) bekezdésének 34. pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„34. szakrendszerû oktatás: ha az egyes tantárgyakat,
mûveltségi területeket, tantárgyi modulokat (a továbbiak-
ban együtt: tantárgy) több, az egyes tantárgyak oktatására
jogosító megfelelõ végzettséggel és szakképzettséggel
rendelkezõ pedagógus tanítja; a nem szakrendszerû okta-
tásban a Nemzeti alaptantervben meghatározott kulcskom-
petenciák fejlesztése folyik;”

(5) A Kt. 121. §-a (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(6) A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló
1993. évi LXXVII. törvény 6/A. § (1) bekezdés 3. pontjá-
ban meghatározott kisebbségi intézmény e törvény alkal-
mazásában az a közoktatási intézmény, amelynek alapító
okirata az e törvény 37. §-ának (5) bekezdésében foglaltak
szerint tartalmazza a nemzeti, etnikai kisebbségi feladatok
ellátását, feltéve, hogy e feladatokat a közoktatási intéz-
mény ténylegesen ellátja, továbbá óvoda, iskola és kollé-
gium esetében a tanulók legalább huszonöt százaléka részt
vett a nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelésben, illet-
ve a nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai nevelésben-okta-
tásban. Többcélú intézményben, illetve ha a közoktatási
intézménynek tagintézménye van, a nemzeti, etnikai
kisebbségi feladatok ellátásában való részvételt intéz-
ményegységenként, illetve tagintézményenként kell vizs-
gálni. Ha az intézményegység, illetve a tagintézmény
megfelel a kisebbségi intézményekre e bekezdésben meg-
határozott feltételeknek, a nemzeti, etnikai kisebbségi fel-
adatok ellátásában részt vevõ intézményegység, illetve
tagintézmény tekintetében a kisebbségi önkormányzatot
megilletik mindazok a jogok, amelyeket e törvény rendel-
kezései alapján a nemzeti, etnikai kisebbségi feladatok
ellátásában közremûködõ közoktatási intézmény tekinte-
tében gyakorolhat.”

21. § A Kt. 126. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„126. § (1) A szakértõi és rehabilitációs bizottság 2007.
december 31-éig – hivatalból indított eljárás keretében –
megvizsgálja a pszichés fejlõdés zavarai miatt a nevelési,
tanulási folyamatban tartós és súlyos akadályozottság
miatt sajátos nevelési igényûvé nyilvánított gyermekeket
és tanulókat. A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy
a gyermek, a tanuló küzd-e a megismerõ funkciók vagy
a viselkedés fejlõdésének tartós és súlyos rendellenességé-
vel, és ha igen, az visszavezethetõ-e organikus okra vagy
nem vezethetõ vissza. A szakértõi és rehabilitációs bizott-
ság azoknak a gyermekeknek, tanulóknak az iratait, akik
a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének
organikus okra vissza nem vezethetõ tartós és súlyos rend-

ellenességével küzdenek, 2008. március 15-éig megküldi
a nevelési tanácsadó részére. A vizsgálat eredményétõl
függetlenül az érintett gyermekeket, tanulókat a juttatások
és a költségvetési támogatások tekintetében 2008. augusz-
tus 31-éig sajátos nevelési igényû gyermekeknek, tanulók-
nak kell tekinteni. Ha az e bekezdésben szabályozott vizs-
gálat eredményeképpen a gyermek, a tanuló további ellá-
tásra jogosult, anélkül, hogy a megismerõ funkciók vagy a
viselkedés fejlõdésének organikus okra visszavezethetõ
tartós és súlyos rendellenességével küzdene, ellátásáról
2008. szeptember 1-jétõl a viselkedés fejlõdésének organi-
kus okra vissza nem vezethetõ tartós és súlyos rendellenes-
ségével küzdõ gyermekre, tanulóra vonatkozó rendelkezé-
sek szerint kell gondoskodni, s így kell õt nyilvántartani.

(2) Ha a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdé-
sének organikus okra vissza nem vezethetõ tartós és súlyos
rendellenességével küzdõ tanuló külön osztályban, tago-
zaton, iskolában vesz részt gyógypedagógiai nevelés-
ben-oktatásban, iratainak a nevelési tanácsadó részére tör-
ténõ megküldésével egyidejûleg – a szakértõi vélemény-
ben meghatározottak szerint – intézkedni kell arról is,
hogy a tanuló a következõ tanítási évben átkerüljön az
általános követelmények szerinti oktatásba. E rendelke-
zést nem kell alkalmazni, amennyiben az az iskola, amely-
ben a tanuló felkészítése folyik, rendelkezik a szakértõi
véleményben foglaltak végrehajtásához szükséges feltéte-
lekkel. Ha a tanuló a vizsgálati idõszakban a nyolcadik
évfolyamon folytatja tanulmányait, a bizottság javaslatot
tesz arra is, hogy milyen iskolatípusban kapcsolódjon be a
kilencedik évfolyamon folyó oktatásba.

(3) A tanuló lakóhelye szerint illetékes fõvárosi, megyei
önkormányzat által a tankötelezettség teljesítésére kijelölt
szakiskola (a továbbiakban: kijelölt iskola) nem tagadhatja
meg az érintett tanulók felvételét akkor sem, ha a tanuló
már nem tanköteles.

(4) A kijelölt iskola egyéni ütemterv kidolgozásával,
egyéni foglalkozások megszervezésével segíti a tanulókat.
A kijelölt iskola elõkészítõ kilencedik évfolyam megszer-
vezésével segítheti a tanulókat. Az elõkészítõ kilencedik
évfolyam befejezését követõen a tanuló a többi tanulóval
közösen kezdi meg tanulmányait a kilencedik évfolyamon.

(5) A kijelölt iskola nem tagadhatja meg a felvételét
azoknak a jelentkezõknek sem, akik a 2004/2005., a
2005/2006., a 2006/2007. tanítási években a pszichés fej-
lõdés zavarai miatt vagy enyhe értelmi fogyatékosság
miatt sajátos nevelési igényû tanulóként fejezték be az
általános iskola nyolcadik évfolyamát. A tanuló abban az
évben kezdhet utoljára a szakiskolában iskolai évfolyamot
a nappali rendszerû iskolai oktatásban, amelyben betölti
a huszonötödik életévét.”

22. § (1) A Kt. 131. §-a a következõ (5) bekezdéssel
egészül ki, egyidejûleg az (5)–(6) bekezdés jelölése
(6)–(7) bekezdésre változik:

„(5) Ha a tananyagot elektronikus adathordozóra tör-
ténõ rögzítés céljára feldolgozzák, és a rögzített tananyag
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közvetítésére, az elsajátított ismeretek számonkérésére,
a pedagógus és a tanuló közötti rendszeres kapcsolattartás-
ra távközlési eszköz beiktatásával kerül sor, az (1)–(4) be-
kezdésben foglaltakat a következõ eltérésekkel kell alkal-
mazni:

a) a kerettantervben meg kell határozni a távközlési
eszközön való kapcsolattartás rendjét, a távközlési eszköz
közbeiktatásával szervezett tanórai foglalkozások rendjét,
a konzultációs tanórai foglalkozások rendjét,

b) az oktatás munkarendje esti, levelezõ, illetve más
sajátos munkarend lehet, figyelembe véve a közvetlen
konzultációs tanórai foglalkozásokat és a távközlési esz-
köz útján megtartott olyan tanórai foglalkozásokat, ame-
lyeken – a kerettantervben meghatározott módon – részt
kell vennie a pedagógusnak és a tanulónak, feltéve, hogy
a tanulói teljesítmény vagy részvétel központi nyilvántar-
tása és ellenõrzése megoldott,

c) a tanuló félévkor és év végén osztályozó vizsgán ad
számot tudásáról. Az osztályozó vizsga vizsgabizottság
elõtt folyik, amelynek elnökét a közoktatási feladatkö-
rében eljáró oktatási hivatal jelöli ki az Országos vizsgáz-
tatási névjegyzékrõl.”

(2) A Kt. 131. §-a a következõ (8)–(9) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(8) Az e § (1)–(6) bekezdésében foglaltakat kell alkal-
mazni akkor is, ha az e törvény 95. § (1) bekezdésének
j) pontja alapján oktatási program (pedagógiai rendszer)
kiadását kezdeményezik az oktatásért felelõs miniszternél,
feltéve, hogy az oktatási program részeként kerettantervet
is kiadnak. Az Országos Köznevelési Tanács a kerettan-
tervvel kapcsolatos feladatai ellátása mellett – szükség
szerint – azt is vizsgálja, hogy az oktatási program (peda-
gógiai rendszer) többi eleme összhangban áll-e a kerettan-
tervben foglaltakkal.

(9) Az e §-ban szabályozott eljárások költsége azt ter-
heli, aki az eljárást indította.”

23. § A Kt. 132. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„132. § (1) A 2007. évi LXXXVII. törvény 1. §-ával
megállapított Kt. 12. §-ának (6) bekezdése alapján elsõ íz-
ben azoknak a tanulóknak kell adatot szolgáltatni, akik a
2008/2009. tanévben teljesítik a szakmai vizsga követel-
ményeit.

(2) A 2007. évi LXXXVII. törvény 10. §-ával megálla-
pított Kt. 82. §-ának (6)–(7) bekezdése alapján a
2008/2009. tanítási év felvételi eljárását kell megszervez-
ni. A nem állami, nem helyi önkormányzati intézmény-
fenntartó óvoda, általános iskola esetén az intézmény
székhelye, telephelye szerinti önkormányzattal egyezteti
2007. december 31-éig, hogy milyen módon vesz részt a
kötelezõ felvételt biztosító feladatok ellátásában.

(3) A 2007. évi LXXXVII. törvény 18. §-ával megálla-
pított Kt. 95/A. §-a (4)–(6) bekezdése alapján a közoktatá-
si feladatkörében eljáró oktatási hivatal a szakértõi és re-

habilitációs bizottság szakvéleményének felülvizsgálatá-
val összefüggõ feladatait 2008. szeptember 1-jétõl látja el.

(4) A 2007. évi LXXXVII. törvény 20. §-ával megálla-
pított Kt. 121. § (1) bekezdés 14. pontját azoknál a gyer-
mekeknél, tanulóknál lehet elsõ ízben alkalmazni, akik a
2007/2008. tanévben válnak tankötelessé, illetve a
2007/2008. nevelési évben lépnek óvodába.

(5) A 2007. évi LXXXVII. törvény 26. §-ával megálla-
pított Kt. 2. számú melléklet Az adatok statisztikai célú
felhasználása, A pályakövetési rendszerbe történõ adat-
szolgáltatás alcímet követõ 2. pontjában meghatározott
adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos
szabályokat elsõ alkalommal a 2007/2008. tanévben szak-
mai vizsgát tett tanulókra nézve kell alkalmazni.

(6) Az e törvény 85. §-ának (4) bekezdése alapján elké-
szített önkormányzati intézkedési tervnek a gyermekek,
tanulók esélyegyenlõségét szolgáló intézkedéseit, így
különösen az óvodai nevelés három éves kortól történõ
biztosításának feltételeit, az ingyenes étkeztetéshez, az
ingyenes tankönyvellátáshoz szükséges feltételek meg-
létét, a beiskolázási körzethatárok kialakításánál a halmo-
zottan hátrányos helyzetû tanulók többi tanulóhoz viszo-
nyított arányát 2007. december 31-éig át kell tekinteni az
intézkedési terv készítõjének. Az intézkedési terv megléte
az elõfeltétele annak, hogy a helyi önkormányzat a hazai
vagy nemzetközi forrásokra kiírt közoktatási célú pályáza-
ton vegyen részt. Ha az óvodai nevelés nem biztosított,
a helyi önkormányzat – társulásban való részvétellel, má-
sik önkormányzattal vagy nem önkormányzati intézmény-
fenntartóval kötött megállapodással, intézménylétesítéssel
vagy bõvítéssel – 2008. szeptember 1-jétõl köteles gon-
doskodni arról, hogy a halmozottan hátrányos helyzetû
gyermekek három éves koruktól igénybe tudják venni az
óvodai nevelést. 2010. augusztus 31-éig pedig valamennyi
óvodai neveléssel összefüggõ szülõi igény teljesítéséhez
szükséges feltételt meg kell teremteni.

(7) A Nemzeti alaptanterv e törvényben meghatározott
idõszakonkénti felülvizsgálata után – ha a Nemzeti alap-
tanterv kiadásáról rendelkezõ kormányrendelet másként
nem rendelkezik – az iskolák a pedagógiai programjukat
szakértõ igénybevétele nélkül felülvizsgálhatják, és nincs
szükség fenntartói jóváhagyásra sem.”

24. § A Kt. 133. §-a a következõ (4)–(5) bekezdéssel
egészül ki, s a jelenlegi (4)–(8) bekezdés jelölése
(6)–(10) bekezdésre változik:

„(4) Ha a nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal
mûködõ általános iskola tagintézménnyé történõ átalakítá-
sa nem történt meg, a továbbmûködéshez szükséges enge-
dély meghosszabbítását négyévente meg kell ismételni.
Azok az intézményfenntartók, akik rendelkeznek tovább-
mûködési engedéllyel, január 1-je és március 15-e között
kérhetik a továbbmûködéshez szükséges engedély meg-
hosszabbítását. Az engedély akkor hosszabbítható meg, ha
a nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal mûködõ álta-
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lános iskola rendelkezik az e törvény 25. §-ának (7) bekez-
désében meghatározott együttmûködési megállapodással.

(5) Ha a helyi önkormányzat a (3) bekezdés hatálya alá
tartozó általános iskola fenntartói jogát nem állami, nem
helyi önkormányzati intézményfenntartónak adja át, az
átadást követõ tanévben, valamint az azt követõ négy tan-
éven át saját forrásaiból köteles az átvevõnek az iskola
mûködéséhez, az éves költségvetésrõl szóló törvényben
meghatározott egyházi kiegészítõ támogatásnak megfelelõ
összeget megfizetni. E kiegészítõ támogatás mellett a köz-
ponti költségvetés terhére más jogcímen kiegészítõ támo-
gatás nem vehetõ igénybe. E rendelkezést alkalmazni kell
akkor is, ha a nem állami, nem helyi önkormányzati intéz-
ményfenntartó a nevelési-oktatási intézményt e törvény
81. §-ának (14) bekezdésében meghatározottak szerint új-
raalapítja. Nem alkalmazhatók az e bekezdésben foglaltak,
ha az átadott iskola olyan ingatlanban mûködik, amelyik
a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésé-
rõl szóló törvény hatálya alá tartozik. Nem alkalmazhatók
az e bekezdésben foglaltak akkor sem, ha az átadott általá-
nos iskola az országos kisebbségi önkormányzat által
fenntartott középiskola tagintézményeként mûködik
tovább.”

25. § A Kt. 1. számú melléklet Harmadik rész II/18.
pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„18. A munkáltató elrendelheti, hogy a pedagógus a
rendes munkaidõn belül, a munkakörére, beosztására e tör-
vényben megállapított kötelezõ órájánál többet tanítson,
ha erre a nevelõ és oktató munka zavartalan megszervezé-
se érdekében szükség van. Az ily módon teljesített kötele-
zõ óráért a munkáltató óradíjat köteles fizetni. Az elrendel-
hetõ tanítási órák száma – kormányrendeletben meghatá-
rozott kivétellel – egy tanítási napon a kettõ, egy tanítási
héten a hat tanítási órát nem haladhatja meg. Az óradíj
összege nem lehet kevesebb a Munka Törvénykönyve
rendkívüli munkaidõben végzett munkáért járó díjazás
megállapítására vonatkozó rendelkezései alapján számít-
ható óradíj összegénél. A Kormány rendeletben állapítja
meg a kötelezõ órát meghaladó tanítás elrendelésének fel-
tételeit, valamint az óradíj megállapításának szabályait.”

26. § A Kt. 2. számú melléklete „Az adatok statisztikai
célú felhasználása” alcímet követõ alfejezet után a követ-
kezõ alcímekkel és alfejezetekkel egészül ki:

„A tanuló fejlõdésének nyomon követése

1. Az iskola és vezetõje, továbbá a tanuló és a pedagó-
gus – jogszabályban meghatározottak szerint – köteles
részt venni az országos mérés-értékelés feladatainak vég-
rehajtásában. A méréshez, értékeléshez központilag elké-
szített, mérési azonosítóval ellátott dokumentum alkal-
mazható, amelyen nem szerepelhet olyan adat, amelybõl a
kitöltõ tanuló azonosítható. A tanulói teljesítmény mérése
és értékelése céljából az országos mérés-értékelés során
keletkezett, a tanulók teljesítményének értékelésével kap-

csolatos adatok feldolgozhatók, s e célból a mérési azono-
sítóval ellátott dokumentumok átadhatók a közoktatási fel-
adatkörében eljáró oktatási hivatal részére. Az átadott
dokumentumhoz személyazonosításra alkalmatlan módon
kapcsolni lehet az önkéntes adatszolgáltatás útján gyûjtött,
a tanuló szociális helyzetére, a tanulási és életviteli szoká-
saira, a szülõk iskolázottságára, foglalkozására vonatkozó
adatokat. A közoktatási feladatkörében eljáró oktatási
hivatal a feldolgozott adatokat visszaküldi az iskolának.
Az e törvény 99. §-ának (4)–(5) bekezdése alapján lefoly-
tatott országos mérések, értékelések során az érintett ta-
nulónál minden esetben azt a mérési azonosítót kell alkal-
mazni, amelyet az általa elsõ ízben kitöltött dokumentu-
mon alkalmaztak. Az adatokat a tanulói jogviszony meg-
szûnését követõ ötödik tanítási év végén törölni kell. Az
iskola az önkéntes adatszolgáltatással gyûjtött adatokat
a dokumentumoknak a közoktatási feladatkörében eljáró
oktatási hivatalnak történõ megküldést követõ három
munkanapon belül törli. A személyazonosításra alkalmas
módon tárolt adatok csak az iskolán belül használhatók fel,
a tanuló fejlõdésének figyelemmel kísérése, a fejlõdéshez
szükséges pedagógiai intézkedések kidolgozása és meg-
valósítása céljából. A személyazonosításra alkalmas mó-
don tárolt, a tanuló fejlõdésének figyelemmel kísérésére
vonatkozó adatok a szülõ egyetértésével átadhatók a peda-
gógiai szakszolgálat részére a tanuló fejlõdésének megál-
lapításával kapcsolatos eljárásban történõ felhasználás
céljára. Ha a tanuló átlépéssel iskolát vált, adatait – bele-
értve a mérési azonosítót is – a másik iskolának továbbíta-
ni kell. Az iskola értesíti a közoktatási feladatkörében eljá-
ró oktatási hivatalt arról, hogy a mérési azonosítót melyik
iskolának küldte tovább. A közoktatási feladatkörében el-
járó oktatási hivatal a feldolgozott adatokat a honlapján az
érintett tanuló és szülõje részére hozzáférhetõvé teszi.

2. A középiskola és a szakiskola minden év október
31-éig értesíti az általános iskolát arról, hogy az ott végzett
tanulók – a középiskola, illetve a szakiskola elsõ két évfo-
lyamán – a tanítási év végén milyen tanulmányi eredményt
értek el. A középiskola és a szakiskola megküldi az általá-
nos iskolának a tanuló nevét, oktatási azonosítóját, továb-
bá az elért tanulmányi eredményeket. Az általános iskola a
megküldött adatokat feldolgozza, és személyazonosításra
alkalmatlan módon az iskola honlapján, annak hiányában
a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.

A pályakövetési rendszerbe történõ adatszolgáltatás

1. A szakiskola és a szakközépiskola a szakmai vizsga
letételérõl jelentést küld a pályakövetési rendszer mûköd-
tetéséért felelõs szerv részére. A jelentés tartalmazza a
vizsgázó nevét, tanulói azonosító számát, a megszerzett
szakképesítés megnevezését, a vizsga helyét és idõpontját.
Az adatok személyazonosításra alkalmatlan módon feldol-
gozhatók, iskolánként csoportosíthatók, nyilvánosságra
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hozhatók. Az adatok a megküldéstõl számított öt évig
tárolhatók.

2. A volt tanuló jogszabályban meghatározott rend szerint
információt szolgáltat a pályakövetési rendszer részére abban
az esetben, ha nem létesített foglalkoztatási jogviszonyt.

3. Ha a volt tanuló foglalkoztatási jogviszonyt létesí-
tett, a foglalkoztató szolgáltat adatot. Az adatszolgálta-
tás keretében közölni kell, hogy a volt tanulót milyen
munkakörben foglalkoztatják, illetve milyen tevékeny-
séget lát el.”

27. § (1) A Kt. 3. számú melléklete „Osztály, csoport
létszámhatárok, a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások
szervezésének rendje” cím II. rész, „Az osztályok, csopor-
tok szervezése” alcím 1. pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„1. Az óvodába, iskolába, kollégiumba felvételt nyert,
azonos feladatellátási helyre járó gyermekekbõl, tanulók-
ból meghatározott közös pedagógiai feladatok végrehajtá-
sához legalább egy nevelési évre, tanévre alkotott oktatás-
szervezési egység az óvodai csoport, iskolai osztály, kollé-
giumi csoport. Az óvodai csoportokat, iskolai osztályokat,
kollégiumi csoportokat oly módon kell megszervezni,
hogy az óvodai csoportba, iskolai osztályba, kollégiumi
csoportba felvett gyermekek, tanulók létszáma ne lépje túl
– kivéve a 7–8. pontban meghatározott eseteket – a maxi-
mális létszámot.”

(2) A Kt. 3. számú melléklete „Osztály, csoport létszám-
határok, a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások szerve-
zésének rendje” cím II. rész, „Az osztályok, csoportok
szervezése” alcím 3. pontja helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„3. Azt a gyermeket, tanulót, aki beszédfogyatékos,
enyhe értelmi fogyatékos, a megismerõ funkciók vagy a
viselkedés fejlõdésének tartós és súlyos rendellenessége
miatt sajátos nevelési igényû vagy beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzd, az óvodai csoport, iskolai
osztály, kollégiumi csoport létszámának számításánál ket-
tõ, azt a gyermeket, tanulót pedig, aki testi, érzékszervi,
középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan
fogyatékos három gyermekként, tanulóként kell számítás-
ba venni, függetlenül attól, hogy a többi gyermekkel, ta-
nulóval együtt vagy külön vesz részt óvodai nevelésben,
iskolai nevelésben és oktatásban, kollégiumi nevelésben
és oktatásban. Két tanulóként kell számításba venni a fel-
zárkóztató oktatásban részt vevõ tanulót. Az e pontban
foglaltak az alapfokú mûvészetoktatásban nem alkal-
mazhatók.”

(3) A Kt. 3. számú melléklete „Osztály, csoport lét-
számhatárok, a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások
szervezésének rendje” cím II. rész, „Az osztályok, csopor-
tok szervezése” alcím 7. pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„7. Az óvodai csoportokra, iskolai osztályokra, kollé-
giumi csoportokra megállapított maximális létszámot leg-
feljebb húsz százalékkal át lehet lépni a nevelési év, illetõ-
leg a tanítási év indításánál, ha az óvodában legfeljebb két
óvodai csoport, illetõleg az iskolában az adott évfolyamon
legfeljebb két iskolai osztály, a kollégiumban két kollégiu-
mi csoport indul; továbbá függetlenül az indított osztá-
lyok, csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év, tanítá-
si év során az új gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt
indokolt.”

28. § (1) E törvény – a (2)–(3) bekezdésben foglaltak
kivételével – 2007. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) Az e törvény 2. §-ával megállapított Kt. 16. §-ának
(6)–(8) bekezdése, 21. §-ával megállapított Kt. 126. §-a,
valamint 24. §-ával megállapított Kt. 133. §-ának (5) be-
kezdése a kihirdetését követõ hetedik napon lép hatályba
és egyidejûleg hatályát veszti a Magyar Köztársaság 2007.
évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosítá-
sáról szóló 2006. évi CXXI. törvény 29. §-ának (12) be-
kezdése.

(3) E törvény kihirdetését követõ tizenötödik napon ha-
tályba lép a 2003. évi LXI. törvény 17. §-ával megállapí-
tott Kt. 23. §-ának (4) bekezdése.

(4) E törvény hatálybalépésének napján hatályát veszti
a Kt.

– 8/A. § (3) bekezdésének elsõ és második mondata,

– 8/B. § (5) bekezdésében „az (5) bekezdés kivéte-
lével” szöveg,

– 17. §-ának (9) bekezdése,

– 78. §-a (6) bekezdésébõl a „(például távoktatás)” szö-
veg,

– 81. §-a (1) bekezdés c) pontjából a „26. § (3) bekez-
dés,” szöveg,

– 91. §-a (9) bekezdésébõl a „– ha a törvény másképp
nem rendelkezik –” szöveg,

– 95. §-ának (6) bekezdésébõl „az iskolai, kollégiumi
diákönkormányzatok – amelyik nevelési-oktatási intéz-
ményben diákönkormányzat nem mûködik, az iskolai, kol-
légiumi tanulóközösségek legalább húszszázalékos ta-
nulói részvétellel megtartott tanulói közgyûlésen megvá-
lasztott – küldötteibõl álló” szöveg,

– 124. §-ának (9) bekezdésének második mondata,
(12) bekezdése, (23)–(24) bekezdése,

– 125. §-ának (1) bekezdése, (4) bekezdése,

– 128. §-ának (23) bekezdése,

– 1. számú melléklet Harmadik rész II/21. pontja,

– 1. számú melléklet Negyedik rész 4. pontjából a „tan-
szakvezetõi (tagozatvezetõi, szakosztályvezetõi),” szö-
veg.
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(5) E törvény hatálybalépésének napján a Kt.
– 19. §-ának (5) bekezdésében az „ingyenesen láto-

gassa” szöveg helyébe a „jogszabályban meghatározott
kedvezmények igénybevételével látogassa” szöveg,

– 88. § (9) bekezdés második mondatában a „köteles
használatra átengedni a fõvárosi, megyei önkormányzat-
nak” szöveg helyébe a „köteles használatra átengedni a
fõvárosi, megyei önkormányzatnak vagy a vagyonkezelõi
jog gyakorlójának kijelölni (a továbbiakban a használati
jog és a vagyonkezelõi jog együtt: használati jog)” szöveg,

– a 93. §-a (1) bekezdés b) pontjában a „hároméven-
ként” szöveg helyébe az „ötévenként” szöveg,

– a 96. §-a (3) bekezdés f) pontjában a „jelentést tesz
közzé a közoktatás helyzetérõl” szöveg helyébe a „közzé-
teszi a közoktatást érintõ szakmai kérdésekben hozott
javaslatait” szöveg, továbbá az (5) bekezdés a) pontjában
az „Országos Pedagógus-továbbképzési Bizottság” szö-
veg helyébe az „Országos Pedagógus-képzési és Tovább-
képzési Bizottság” szöveg,

– a 99. §-ának (3) bekezdésében a „közremûködhet”
szöveg helyébe a „közremûködik”, továbbá a (7) bekezdé-
sében a „Ha a következõ évi” szöveg helyébe a „Ha a felhí-
vást követõ harmadik évi” szöveg,

– a 102. §-ának (3) bekezdésében a „nemzeti vagy etni-
kai kisebbség nyelvén, illetve a nemzeti vagy etnikai
kisebbség nyelvén és magyarul nevelõ és oktató neve-
lési-oktatási intézmény esetén – ha nem rendelkezik egyet-
értési joggal – a fenntartótól függõen települési vagy terü-
leti kisebbségi önkormányzat, települési, területi kisebbsé-
gi önkormányzat hiányában a kisebbség helyi szószólója,
illetõleg ennek hiányában az adott kisebbség helyi egyesü-
letének,” szöveg helyébe a „nemzeti vagy etnikai kisebb-
ségi nevelésben-oktatásban részt vevõ intézmény esetén
– ha nem rendelkezik egyetértési joggal – a fenntartótól
függõen a települési vagy a területi kisebbségi önkor-
mányzat, illetõleg ennek hiányában az adott kisebbség he-
lyi egyesületének,” szöveg,

– a 102. § (11) bekezdésében a „Kisebbségi oktatási in-
tézményben [121. § (6) bek.]” szöveg helyébe a „Kisebb-
ségi nevelési-oktatási intézményben [121. § (6) bek.]” szö-
veg,

– a 124. § (21) bekezdés a) pontjában a „14.” szöveg
helyébe a „19.” szöveg,

– a 133. § (3) bekezdésében az „Ennél a számításnál
a tényleges tanulói létszámot kell figyelembe venni.” szö-
veg helyébe az „Ennél a számításnál – kivéve az e törvény
3. számú melléklet II/2–3. pontjában meghatározott esete-
ket – a tényleges tanulói létszámot kell figyelembe venni.”
szöveg,

– az 1. számú melléklet Harmadik rész II/6. pontjában
a „tervezett órák” szöveg helyébe a „a pedagógus kötelezõ
órájának terhére tervezett órák” szöveg, „fenntartó jóvá-
hagyásával” szöveg helyébe a „fenntartó egyetértésével”
szöveg, az „idõtartamára.” szöveg helyébe az „idõtartamá-

ra esik.” szöveg, az 1. számú melléklet Harmadik rész
II/7/a pontjában „– az osztályfõnöki, tanszakvezetõi (tago-
zatvezetõi, szakosztályvezetõi), tanulócsoport-vezetõi,
szakmai munkaközösség vezetõi feladatot ellátó pedagó-
gus” szöveg helyébe, a „– az osztályfõnöki, tanulócso-
port-vezetõi, szakmai munkaközösség vezetõi (tanszakve-
zetõi, tagozatvezetõi, szakosztályvezetõi) feladatot ellátó
pedagógus” szöveg,

– a 2. számú melléklet „A közoktatási intézményekben
nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok”,
„Az alkalmazottak adatai” 3. pontjában „államigazgatási
szervnek” szöveg helyébe „közigazgatási szervnek” szö-
veg, „A gyermekek, tanulók adatai” alcím 2. elsõ gondo-
latjelében az „államigazgatási szerv” szöveg helyébe
a „közigazgatási szerv” szöveg,

– a 3. számú melléklet I. rész, „Létszámhatárok” cím,
„Kollégium” alcímben a „kollégiumi foglalkozásoknál”
szöveg helyébe a „kollégiumi csoportnál”
lép.

(6) 2008. január 1-jén
– a Kt. 37. §-ának (2) bekezdésében az „A bejelentést

költségvetési szerv esetén a törzskönyvi nyilvántartást ve-
zetõ szervnél, más esetben a jegyzõnél, fõjegyzõnél kell
teljesíteni a következõk szerint: óvoda, általános iskola
esetén a székhely szerint illetékes jegyzõnél; ha az óvoda,
illetve az általános iskola székhelye többcélú kistérségi
társulás területén van, a kistérségi társulás székhelye sze-
rint illetékes jegyzõnél; alapfokú mûvészetoktatási intéz-
mény, középiskola, szakiskola, kollégium, gyógypedagó-
giai nevelésben, oktatásban részt vevõ nevelési-oktatási
intézmény, több célú intézmény és a többi közoktatási
intézmény esetén a székhely szerint illetékes fõjegyzõnél.”
szöveg helyébe „A bejelentést költségvetési szerv esetén
a törzskönyvi nyilvántartást vezetõ szervnél, más esetben
a jegyzõnél, fõjegyzõnél kell teljesíteni.” szöveg,

– a Kt. 79. §-ának (3) bekezdésében „Az engedély ki-
adásáról óvoda és általános iskola esetén az intézmény
székhelye szerint illetékes jegyzõ, ha az óvoda, illetve az
általános iskola székhelye többcélú kistérségi társulás
területén van, a kistérségi társulás székhelye szerint illeté-
kes jegyzõ dönt. Alapfokú mûvészetoktatási intézmény,
középiskola, szakiskola, gyógypedagógiai nevelési-okta-
tási intézmény, többcélú intézmény nevelési-oktatási
intézménye és kollégium esetén az engedély kiadásáról az
intézmény székhelye szerint illetékes fõjegyzõ dönt” szö-
veg helyébe „Az engedély kiadásáról a jegyzõ vagy a
fõjegyzõ dönt.” szöveg,

– Kt. 80. § (5) bekezdés elsõ mondatának „a telephely-
re a 79. §-ban foglaltak szerint engedélyt kell kérni a telep-
hely szerint illetékes jegyzõtõl, fõjegyzõtõl” szöveg helyé-
be „a telephelyre a 79. §-ban foglaltak szerint kell enge-
délyt kérni.” szöveg,

– a Kt. 80. § (5) bekezdés második mondatában „a nyil-
vántartásból történõ törlésrõl – megkeresésére – a szék-
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hely szerint illetékes jegyzõ, fõjegyzõ intézkedik.” szöveg
helyébe „a nyilvántartásból történõ törlésrõl – megkere-
sésre – a jegyzõ, fõjegyzõ intézkedik” szöveg,

– a Kt. 82. § (5) bekezdésében „a székhely szerint
illetékes fõjegyzõ” szöveg helyébe „a fõjegyzõ” szöveg
lép.

(7) Nem lép hatályba a Magyar Köztársaság 2007. évi
költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról
szóló 2006. évi CXXI. törvény

– 7. §-ával megállapított Kt. 126. §-a,
– 28. §-ának (7) bekezdése.

Sólyom László s. k., Dr. Szili Katalin s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

2007. évi XCVIII.
törvény

a tankönyvpiac rendjérõl szóló
2001. évi XXXVII. törvény módosításáról*

1. § A tankönyvpiac rendjérõl szóló 2001. évi XXXVII.
törvény (a továbbiakban: Tprt.) 2. §-ának (1) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Tankönyvként az a nyomtatott formában meg-
jelent, illetve elektronikus adathordozón rögzített könyv
hozható forgalomba, amelyet külön jogszabályban megha-
tározott eljárás keretében tankönyvvé nyilvánítottak,
továbbá felvettek a hivatalos tankönyvjegyzékbe. A tan-
könyv borítóján vagy a belsõ címoldalon, jól látható mó-
don fel kell tüntetni a tankönyvvé nyilvánítás tényét, a jog-
erõs határozat számát, idõpontját. A digitális tananyag
jóváhagyására, illetve az oktatási program (pedagógiai
rendszer) részeként jóváhagyott információhordozó tan-
könyvvé nyilvánítására a könyv tankönyvvé nyilvánítá-
sára vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.”

2. § (1) A Tprt. 4. §-ának (1) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) A közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal
elkészíti a tankönyvek hivatalos jegyzékét és közzéteszi
azt az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapján,
továbbá gondoskodik a jegyzék folyamatos felülvizsgála-
táról és frissítésérõl. A tankönyvek hivatalos jegyzékébe
fel kell venni a tankönyvvé nyilvánított digitális tananya-
got és az oktatási program (pedagógiai rendszer) részét
alkotó, tankönyvvé nyilvánított információhordozót.”

(2) A Tprt. 4. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(5) A forgalmazó köteles biztosítani, hogy a tanuló az
e törvényben szabályozott iskolai tankönyvellátásban, leg-

feljebb a jegyzékben feltüntetett legmagasabb fogyasztói
áron (a továbbiakban: iskolai terjesztési áron) jusson hoz-
zá a tankönyvhöz. Az iskolai terjesztési ár tartalmazza az
általános forgalmi adó összegét is.”

3. § A Tprt. 7. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) Az iskolai tankönyvellátás rendjét – a (2)–(4) be-
kezdésben meghatározottak figyelembevételével, a szak-
mai munkaközösség véleményének kikérésével évente –
az iskola igazgatója határozza meg.

(2) Az iskola igazgatója döntése elõtt felméri, hány
tanulónak lehet biztosítani a tankönyvellátást az iskolai
könyvtárból, könyvtárszobából történõ tankönyvkölcsön-
zés, a napköziben, tanulószobán elhelyezett tankönyvek-
hez való hozzáférés útján, továbbá hányan kívánnak hasz-
nált tankönyvet vásárolni. A felmérés eredményérõl az
iskola igazgatója tájékoztatja az iskolaszéket, az iskolai
szülõi szervezetet (közösséget), az iskolai diákönkor-
mányzatot, és kikéri véleményüket a tankönyvtámogatás
rendjének meghatározásához.”

4. § (1) A Tprt. 8. §-a (8) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(8) A tartós használatra készült tankönyvet tankönyv-
kölcsönzés útján kell a normatív kedvezményre jogosult
birtokába adni. Ha az iskola a tankönyvet tankönyvköl-
csönzés útján adja a normatív kedvezményre jogosult
tanuló birtokába, a használat jogát a tanulói jogviszony
fennállása alatt addig az idõpontig kell a tanuló részére
biztosítani, ameddig az adott tantárgyból a helyi tanterv
alapján a felkészítés folyik, illetve az adott tantárgyból
vizsgát lehet vagy kell tenni. A tanuló, illetve a kiskorú
tanuló szülõje köteles a tankönyv elvesztésébõl, megron-
gálásából származó kárt az iskolának megtéríteni. Nem
kell megtéríteni a rendeltetésszerû használatból származó
értékcsökkenést. A kölcsönzött tankönyv a tanuló részére
értékesíthetõ. A tankönyvkölcsönzéssel, a tankönyv-érté-
kesítéssel, a tankönyv elvesztésével, megrongálásával
okozott kár megtérítésével, a kártérítési kötelezettség mér-
séklésével, illetve elengedésével összefüggõ kérdéseket az
iskola házirendjében kell meghatározni.”

(2) A Tprt. 8. §-a a következõ (12)–(13) bekezdéssel
kiegészül:

„(12) Az iskolai tankönyvrendelést az iskola – jogszabály-
ban meghatározottak szerint, elektronikus formában – meg-
küldi a kiadónak és a közoktatás információs rendszerének.

(13) Az iskolai tankönyvellátás feladatainak végrehajtá-
sában, az iskolai tankönyvrendelés teljesítésében – az is-
kolával kötött megállapodás alapján – közremûködhet
a Könyvtárellátó Közhasznú Társaság, továbbá más tan-
könyvkiadó és tankönyvforgalmazó. Jogszabály határozza
meg, hogy a Könyvtárellátó Közhasznú Társaság milyen
esetben köteles részt venni a tankönyvellátás feladatainak
a végrehajtásában, a tankönyvkölcsönzés megszervezésé-
ben.”
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5. § A Tprt. 9. §-ának (1) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) A Tankönyves Vállalkozók Országos Testületének
(a továbbiakban: Testület) feladata, hogy e törvénynek,
más jogszabályoknak és alapszabályának megfelelõen
elõmozdítsa a gazdaság fejlõdését és szervezõdését, a
piaci magatartás tisztességét, a gazdasági tevékenységet
folytatók általános, együttes érdekeinek érvényesülését a
tankönyvkiadás és a tankönyvforgalmazás területén.
A Testületi tagság önkéntes.”

6. § A Tprt. 10. §-ának (2) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(2) A Testület nyilvántartást vezet a tankönyvkiadással
és tankönyvforgalmazással összefüggõ tevékenységrõl, az
üzleti érdekek tiszteletben tartásával. Összegyûjti a tan-
könyvkiadásra és tankönyvforgalmazásra vonatkozó köz-
érdekû adatokat, és hozzáférhetõvé teszi azokat. A Testü-
let által e körben nyilvántartott és kezelt adatokat e törvény
melléklete tartalmazza. A Testület tagjai kötelesek a Tes-
tület részére az e bekezdésben meghatározottak szerint
adatot szolgáltatni.”

7. § (1) A Tprt. 28. §-a (1) bekezdésének a) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:

[E törvény alkalmazásában]
„a) az ár aránytalan növelése, ha a változatlan tartalom-

mal és formában értékesített tankönyv elõzõ tanítási évben
alkalmazott árának emelkedése, változatlan közgazdasági
feltételek mellett eléri a – Központi Statisztikai Hivatal
által az elõzõ naptári évre közzétett – ipari termelõi árin-
dex száz százalékát,”

(2) A Tprt. 28. §-ának (1) bekezdése a következõ
c) ponttal egészül ki, s egyidejûleg a jelenlegi c)–g) pont
jelölése d)–h) pontra változik.

[E törvény alkalmazásában]
„c) pszichés fejlõdés zavarai miatt a nevelési, tanulási

folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. dys-
lexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyper-
kinetikus vagy kóros aktivitászavar) tanuló az a tanuló,
akit a szakértõi és rehabilitációs bizottság erre tekintettel
2006. december 31-éig, továbbá, akit 2007. január 1-jétõl
a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének tar-
tós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényû
tanulónak nyilvánított.”

(3) A Tprt. 28. §-a (1) bekezdésének új jelölés szerinti
d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[E törvény alkalmazásában]
„d) tankönyv az a könyv, amelyet jogszabályban meg-

határozottak szerint tankönyvvé nyilvánítottak, tankönyv-
vé nyilvánítható a szótár, a szöveggyûjtemény, az atlasz,
a kislexikon,”

(4) A Tprt. 28. §-a (1) bekezdésének új jelölés szerinti
h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[E törvény alkalmazásában]
„h) tartós használatra készült tankönyv az a tankönyv,

amely tartalma és kivitele alapján alkalmas arra, hogy a ta-
nulók több tanévben használják, feltéve, hogy a kiadó a
tankönyvvé nyilvánítási eljárásban vállalja – atlasz esetén
legalább három évre, tankönyv, szöveggyûjtemény, szó-
tár, kislexikon esetén legalább öt évre – a tankönyv válto-
zatlan kiadását.”

8. § A Tprt. 30. §-át megelõzõ cím és a 30. § helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„Eljárás a tankönyvforgalmazóval,
illetve tankönyvkiadóval szemben

30. § (1) A fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV.
törvény 46–51/A. §-a szerinti fogyasztóvédelmi eljárás
indítható az ellen, aki nem tagja a Testületnek és nem tartja
meg a tankönyvforgalmazói vagy tankönyvkiadói tevé-
kenységre vonatkozó elõírásokat. A kiszabott fogyasztó-
védelmi bírságot a minisztérium által meghatározott szám-
lára kell befizetni. A befizetett bírságot a tankönyvfejlesz-
téssel, tankönyvtámogatással összefüggõ feladatokra lehet
felhasználni.

(2) Fogyasztóvédelmi eljárás megindítására akkor kerül-
het sor, ha e törvény alapján etikai eljárás lefolytatásának len-
ne helye, de a tankönyvkiadó, illetve a tankönyvforgalmazó
nem tagja a Testületnek. Abban a kérdésben, hogy az etikai
eljárás megindításának feltételei fennállnak az oktatásért fe-
lelõs miniszter a Testület véleménye alapján dönt.”

9. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdés kivételével – 2008.
január 1-jén lép hatályba. A törvény hatálybalépése nem
érinti azokat a kedvezményeket, amelyeket a tanulók a
2007/2008. tanévre kaptak. A tanuló részére kölcsönzés
útján biztosított tankönyv az eredeti kölcsönzési ideig a
tanulónál maradhat. A tanuló részére a kölcsönzött tan-
könyv értékesíthetõ.

(2) Az e törvény 2. § (1) bekezdésével megállapított Tprt.
4. § (1) bekezdése 2007. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3) Ha az e törvény hatálybalépése elõtt jóváhagyott
tankönyvben nincs feltüntetve a tankönyvvé nyilvánítás
ténye, a kiadó külön eljárás lefolytatása nélkül 2008. ja-
nuár l-jéig köteles azt – az e törvény 1. §-ával megállapított
Tprt. 2. §-ának (1) bekezdésében meghatározottak szerint,
az érintett által meghatározott eljárással – feltüntetni.

(4) A kiadók 2008. január 1-jéig – külön eljárási díj nélkül
– kérhetik az e törvény hatálybalépése elõtt jóváhagyott, de a
tankönyvjegyzéken nem szereplõ tankönyvek felvételét a
tankönyvjegyzékre, amennyiben azt az oktatásért felelõs mi-
niszter által meghatározott összeghatáron belüli fogyasztói
áron értékesítik az iskolai tankönyvellátás keretében.

(5) A közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal
„Jegyzék azokról a tankönyvekrõl, amelyeket az oktatásért
felelõs miniszter által meghatározott összeghatárt meghaladó
fogyasztói áron hoznak forgalomba” elnevezésû, külön jegy-
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zékben közzéteszi az e törvény hatálybalépése elõtt jóváha-
gyott és a tankönyvjegyzéken nem szereplõ olyan tanköny-
vek jegyzékét, amelyeket az oktatásért felelõs miniszter által
meghatározott összeghatáron felüli fogyasztói áron kívánnak
értékesíteni az iskolai tankönyvellátás keretében, feltéve,
hogy a tankönyvet legfeljebb a 2006/2007. tanévben alkal-
mazott fogyasztói áron értékesítik.

(6) A közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal
„Jegyzék azokról a könyvekrõl, amelyeket a tankönyvvé
nyilvánítási eljárás befejezése elõtt a tankönyvekre vonat-
kozó eljárás szerint hoznak forgalomba” elnevezésû,
külön jegyzékben közzéteszi azoknak a könyveknek a
jegyzékét, amelyek nincsenek tankönyvvé nyilvánítva,
feltéve, hogy a tankönyvvé nyilvánítási eljárását megindí-
tották, továbbá igazolják, hogy a könyv a 2006/2007. tan-
évben legalább három iskolai tankönyvrendelésben szere-
pelt, és legalább három iskola igazolja a könyv beválását.

(7) Az (5)–(6) bekezdés szerinti jegyzékekbe felvett
könyveket az iskolai tankönyvrendelésbe a szakmai mun-
kaközösség és az iskolaszék, iskolaszék hiányában az
iskolai szülõi szervezet (közösség), valamint az iskolai
diákönkormányzat egyetértésével fel lehet venni.

(8) Az (5)–(6) bekezdésben meghatározott jegyzékeket
2007. szeptember 15-éig kell közzétenni. A jegyzékre tör-
ténõ felvételre és törlésre egyebekben a tankönyvjegyzék-
re történõ felvétel szabályait kell alkalmazni. A jegyzékek
2008. december 31-én megszûnnek.

(9) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a Tprt.

a) 2. §-ának (5) bekezdésében a „ , valamint a Tankönyv
és Taneszköz Iroda” szövegrész,

b) 8. §-ának (3) bekezdése,
c) 32. §-ának (2)–(9) bekezdése.

Sólyom László s. k., Dr. Szili Katalin s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

2007. évi CII.
törvény

a szak- és felnõttképzést érintõ reformprogram
végrehajtásához szükséges törvények módosításáról*

A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény
módosítása

1. § A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény
(a továbbiakban: Szt.) 1. §-a kiegészül a következõ
(2)–(3) bekezdésekkel, ezzel egyidejûleg a (2)–(3) bekez-
dések számozása (4)–(5) bekezdésekre módosul:

„(2) E törvény hatálya kiterjed az (1) bekezdésben sza-
bályozott tevékenységet folytató valamennyi szervezetre
és magánszemélyre.

(3) E törvény hatálya kiterjed az országos gazdasági ka-
marákra és az országos gazdasági érdek-képviseleti szer-
vezetekre az e törvényben szabályozott feladataik ellátása
tekintetében.”

2. § (1) Az Szt. 2. §-ának (2) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(2) A szakképzést folytató intézmény létesítésére,
fenntartására és mûködésére – e törvény rendelkezéseinek
figyelembevételével – a közoktatási törvény, a felsõfokú
szakképzést folytató felsõoktatási intézmény létesítésére,
fenntartására és mûködésére – e törvény rendelkezéseinek
figyelembevételével – a felsõoktatási törvény, az állami
felnõttképzési intézmény létesítésére, fenntartására és mû-
ködésére a felnõttképzési törvény, a központi képzõhely
létesítésére, fenntartására és mûködésére e törvény rendel-
kezéseit kell alkalmazni.”

(2) Az Szt. 2. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép, ezzel egyidejûleg kiegészül a következõ
(6)–(7) bekezdésekkel:

„(5) A közoktatási intézmények fenntartói, a gyakorlati
képzés szervezésében részt vevõ gazdálkodó szervezetek,
a felsõoktatási intézmények a közoktatási törvényben
meghatározott szakképzéssel összefüggõ feladatok végre-
hajtására térségi integrált szakképzõ központot hozhatnak
létre. A térségi integrált szakképzõ központ lehet:

a) a közoktatási törvény 89/B. §-ának (2) vagy
(11)–(13) bekezdése alapján létrehozott társulás, illetve
nonprofit gazdasági társaság,

b) a közoktatási törvény 67. §-ának (5) bekezdése sze-
rint mûködõ szakképzõ iskola,

c) a szakképzésben részt vevõ intézmények egy intéz-
mény – székhely vagy telephely – keretében történõ fenn-
tartása,

d) a (6) bekezdésben meghatározott társaság.

(6) A közoktatási törvény 89/B. §-a (4) bekezdésének
a)–b) pontjában és (5) bekezdésében meghatározott fel-
adatok ellátására a szakképzést folytató intézmény fenn-
tartója, a felsõoktatási intézmény, valamint a gyakorlati
képzésben részt vevõ gazdálkodó szervezet – kiemelke-
dõen közhasznú nonprofit gazdasági társaságként – szak-
képzés-szervezési társaságot hozhat létre. A szakkép-
zés-szervezési társaság tekintetében a közoktatási törvény
89/B. §-ában foglaltakat – a (6)–(9) bekezdésében foglal-
tak kivételével – alkalmazni kell.

(7) A (6) bekezdésben meghatározott szakképzés-szer-
vezési társaság megszûnése esetén a helyi önkormányzat,
illetve annak társulása által bevitt vagyonát a helyi önkor-
mányzatnak, illetve társulásának a vagyonnövekménnyel
együtt kell visszaadni.”
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3. § (1) Az Szt. 4. §-ának (2) bekezdése b) pontja helyé-
be a következõ rendelkezés lép:

[Felhatalmazást kap a miniszter a szakképesítésért fele-
lõs miniszter egyetértésével, hogy rendeletben határozza
meg]

„b) a szakmai vizsgáztatás általános szabályait és eljá-
rási rendjét (a továbbiakban: szakmai vizsgaszabályzat), a
szakmai vizsgák szakmai ellenõrzésének általános szabá-
lyait, valamint a szakmai vizsgák adatait tartalmazó köz-
ponti nyilvántartás vezetésének szabályait,”

(2) Az Szt. 4. §-ának (2) bekezdése a következõ j) pont-
tal egészül ki:

[Felhatalmazást kap a miniszter a szakképesítésért fele-
lõs miniszter egyetértésével, hogy rendeletben határozza
meg]

„j) a központi képzõhely mûködésére vonatkozó szabá-
lyokat.”

(3) Az Szt. 4. §-ának (3) bekezdése a következõ d) pont-
tal egészül ki:

[A miniszter]
„d) létrehozza a regionális fejlesztési tanácsokkal

együttmûködõ regionális szakképzési feladatellátást koor-
dináló, a szakképzés minõségi fejlesztését segítõ – a külön
törvényben szabályozott – bizottságokat, és az oktatásért
felelõs miniszterrel együtt gondoskodik mûködési feltéte-
leiknek biztosításáról.”

(4) Az Szt. 4. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A miniszter az (1) bekezdésben meghatározott ha-

táskörét a szakképesítésért felelõs miniszterekkel, a szak-
képzés koordinációjában és fejlesztésében hatáskörrel ren-
delkezõ regionális testületekkel együttmûködve látja el.”

4. § (1) Az Szt. 5. §-a (1) bekezdésének felvezetõ szöve-
ge és b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A szakképesítésért felelõs miniszter az ágazatába tar-
tozó szakképesítések tekintetében rendeletben határozza
meg:”

„b) a szakmai vizsgáztatás és a szakmai vizsga szakmai
ellenõrzésének részletes szabályait, valamint a szakmai
vizsga szervezésére feljogosított intézményt (a továbbiak-
ban: szakmai vizsgát szervezõ intézmény).”

(2) Az Szt. 5. §-a (2) bekezdésének b), e) és i) pontjai
helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

[A szakképesítésért felelõs miniszter az ágazatába tar-
tozó szakképesítések tekintetében]

„b) meghatározza a képzés idõtartamát, a szakképesítés
szakmai tantárgyait, illetve tananyagegységeit, szakmai
követelménymoduljait, az ehhez tartozó modultérképet,
továbbá kidolgoztatja azok központi programjait (tanter-
veit), felsõfokú szakképzés esetében az ajánlott szakkép-
zési programot (a továbbiakban: ajánlott szakképzési
program) és gondoskodik nyilvánosságra hozatalukról,”

„e) közvetlenül – vagy az általa, illetve más szakképe-
sítésért felelõs miniszter által mûködtetett költségvetési
szerv vezetõje útján – megbízza a szakmai vizsgabizottság

(a továbbiakban: vizsgabizottság) elnökét, valamint javas-
latot tesz a szakmai vizsgaszabályzatra,”

„i) kidolgoztatja a vizsgaszervezési és lebonyolítási sza-
bályzat általános rendelkezéseit, közvetlenül vagy a vizs-
gabizottságok útján gondoskodik a szakmai vizsgarészek
vizsgafeladatainak teljesítésére alkalmas vizsgatevékeny-
ségek (írásbeli, szóbeli, gyakorlati, interaktív) vizsgatéte-
leirõl, értékelési útmutatóiról és egyéb dokumentumairól,”

(3) Az Szt. 5. §-ának (2) bekezdése a következõ j) pont-
tal egészül ki:

[A szakképesítésért felelõs miniszter az ágazatába tar-
tozó szakképesítések tekintetében]

„j) közremûködik a szakmai vizsgának a közoktatási
feladatkörében eljáró oktatási hivatal által folytatott ható-
sági ellenõrzésében.”

5. § Az Szt. a következõ 6/B. §-sal egészül ki:
„6/B. § (1) A szakmai vizsga hatósági ellenõrzéséért fe-

lelõs szerv ellátja a szakképesítésért felelõs miniszter által
a vizsgaszervezési joggal feljogosított intézményben szer-
vezett szakmai vizsgákkal kapcsolatos hatósági ellenõr-
zési feladatokat.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott hatósági ellenõr-
zésre a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás álta-
lános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkal-
mazni.”

6. § Az Szt. 10. §-a (1)–(2) bekezdései helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) Az OKJ-ben meghatározott szakképesítéshez – az
ellenõrzési, mérési és értékelési rendszer kialakulását és
mûködését biztosító – szakmai és vizsgakövetelményt kell
elõírni. A szakmai és vizsgakövetelmény kötelezõ tartalmi
elemei a következõk:

a) a szakképesítés OKJ-ben szereplõ azonosító száma,
megnevezése és a hozzárendelt FEOR-szám,

b) a képzés megkezdéséhez szükséges elméleti és gya-
korlati tudáselemek (a továbbiakban: bemeneti kompeten-
cia), illetve az iskolai és szakmai elõképzettség, a pálya-
alkalmassági, egészségügyi, illetve szakmai alkalmassági
követelmények, valamint az elõírt gyakorlat,

c) a szakképesítéssel ellátható legjellemzõbb foglalko-
zás, tevékenység, valamint a munkaterület rövid leírása
(feladatcsoport, feladatprofil), a rokon szakképesítések
felsorolása,

d) a szakképesítés megszerzéséhez szükséges képzés
maximális idõtartama (a szakképzési évfolyamok száma,
az óraszám), az elméleti és gyakorlati képzési idõ aránya,
szakképzõ iskolában a szakképzési évfolyamok száma, a
gyakorlati képzés eredményességét mérõ szintvizsga
(a továbbiakban: szintvizsga) szervezésének lehetõsége,

e) a szakképesítés, szakképesítés-elágazás, részszakké-
pesítés, szakképesítés-ráépülés szakmai követelményei, az
elérhetõ kreditek mennyisége, továbbá a képzési feladatok
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teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatá-
rozó eszköz- és felszerelési jegyzék,

f) a szakmai vizsgáztatással kapcsolatos követelmények:
fa) a szakmai vizsgára bocsátás feltételei, beleértve a

nyelvvizsga, modulzáró vizsga letételére vonatkozó felté-
teleket,

fb) a szakmai vizsga részei és tantárgyai,
fc) a vizsgarészek alóli felmentés esetei, módja és fel-

tételei,
fd) a vizsgarészek és vizsgatevékenységek szervezésé-

re, azok vizsgaidõpontjaira, a vizsgaidõszakokra, a vizsga-
részek vizsgafeladatainak teljesítésére alkalmas vizsga-
tevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és
egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédesz-
közökre vonatkozó részletes szabályok,

fe) a vizsgatevékenységek és a szakmai vizsga értéke-
lésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérõ szempontjai,

g) a szakmai bizonyítvány kiegészítõlap,
h) az iskolai rendszerû szakképzés esetében az össze-

függõ szakmai gyakorlat idõtartama,
i) az iskolai rendszerû oktatásban, a szakmai alapozó és

szakmacsoportos alapozó oktatásban, a szakképzésben, a
felsõoktatásban, a nonformális és informális tanulással,
továbbá a munkavégzés során szerzett kompetenciáknak
és a szakmai elõkészítõ érettségi tantárgyi vizsga letételé-
nek a szakmai követelmények és a vizsgakövetelmények
teljesítésébe történõ beszámíthatósága,

j) a modulzáró vizsga tartalmának és eredményének a
szakmai vizsga teljesítésébe való beszámíthatósága,

k) amennyiben a szakképesítés nem tartozik egyik gaz-
dasági kamara hatáskörébe sem, a szakmai vizsgabizott-
ságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet, illetve
az ágazat egészében érdekelt szakmai kamara.

(2) A szakmai és vizsgakövetelmény alapján a szakkép-
zõ iskolában a pedagógiai program részeként – a szakké-
pesítés központi programja (tanterve) elõírásai figye-
lembevételével – szakmai programot, az iskolarendszeren
kívüli szakképzést folytató intézményben a felnõttképzési
törvény 16. §-ának (2) bekezdése szerinti képzési progra-
mot kell kidolgozni.”

7. § Az Szt. 11. §-a kiegészül a következõ (3) bekezdés-
sel, ezzel egyidejûleg a (3)–(5) bekezdések számozása
(4)–(6) bekezdésekre változik:

„(3) A szakmai és vizsgakövetelményben meghatáro-
zott vizsga, munkahelyi gyakorlat, illetve külföldi szakmai
gyakorlat teljesítése esetén a szakmai vizsga részei teljesí-
tése alól felmentést kell adni. A felmentés iránti kérelem
benyújtására és elbírálására a (2) bekezdésben foglalt ren-
delkezéseket kell alkalmazni.”

8. § Az Szt. 12. §-a (2) bekezdésének harmadik mondata
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A speciális szakiskolában és a készségfejlesztõ speciá-
lis szakiskolában, valamint a közoktatási törvény

27. §-ának (8) bekezdése szerint szervezett oktatásban
résztvevõk számára részszakképesítés megszerzésére irá-
nyuló felkészítés is folyhat.”

9. § Az Szt. 15. §-a a következõ (1) bekezdéssel egészül
ki, az eredeti (1) bekezdése helyébe a következõ (2) bekez-
dés lép, ezzel egyidejûleg az eredeti (2)–(6) bekezdések
számozása (3)–(7) bekezdésekre változik:

„(1) Az iskolai rendszerû szakképzés a szakképzési év-
folyamra történõ továbbhaladással, felvétellel, illetve
átvétellel kezdõdik.

(2) Az iskolai rendszerû szakképzés az OKJ-ben meg-
határozott szakképesítés tekintetében a szakképesítésért
felelõs miniszter által meghatározott szakmai és vizsgakö-
vetelmény, valamint a szakképesítés központi programja
(tanterve) alapján szakmai elméleti és gyakorlati képzés
keretében történik, illetve ajánlott szakképzési programja
alapján szakmai elméleti és gyakorlati képzés keretében
történhet. A központi program (tanterv), illetve ajánlott
szakképzési program tartalmazza a tananyag elsajátítására
rendelkezésre álló idõkeretet, a szakképzési évfolyamo-
kon, valamint az azok közötti, a szorgalmi idõ befejezését
követõ összefüggõ (nyári) szakmai gyakorlat (a továb-
biakban: összefüggõ szakmai gyakorlat) idõtartamát.”

10. § Az Szt. 27. §-ának (1) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) Szakképzési évfolyamon a tanuló gyakorlati kép-
zése gazdálkodó szervezetnél – a 19. §-ban foglaltak kivé-
telével – a tanuló és a gazdálkodó szervezet között gyakor-
lati képzés céljából megkötött írásbeli tanulószerzõdés
alapján folyik. A felsõfokú szakképzésben – a szakmai és
vizsgakövetelményben és a szakképzési programban meg-
határozott gyakorlati képzési követelmények szerint – a
hallgató gyakorlati képzése gazdálkodó szervezetnél – a
19. §-ban foglaltak kivételével – a hallgató és a gazdál-
kodó szervezet között gyakorlati képzés céljából megkö-
tött írásbeli hallgatói szerzõdés alapján is folyhat. A ta-
nulószerzõdésre vonatkozó szabályokat a felsõfokú szak-
képzésben részt vevõ hallgatóra értelemszerûen alkalmaz-
ni kell. Ahol e törvény tanulói szerzõdéssel összefüggés-
ben tanulót említ, azon hallgatót is érteni kell.”

11. § Az Szt. 52. §-a a következõ új (6) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(6) Az illetékes területi gazdasági kamara az iskola-
rendszeren kívüli szakképzés tekintetében a felnõttképzési
törvényben foglaltak szerint közremûködik a gyakorlati
foglalkozás ellenõrzésében.”

12. § Az Szt. 54/B. §-a a következõ 27–38. pontokkal
egészül ki:

„27. egészségügyi alkalmasság: orvosi vizsgálat alap-
ján annak megállapítása, hogy a szakképzésbe bekapcso-
lódni szándékozó személy testi adottságai, egészségi álla-
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pota alapján képes a választott tevékenység, foglalkozás
ellátására, felkészülése során nem kerül veszélybe;

28. eszköz- és felszerelési jegyzék: a szakmai és vizsga-
követelményben szakképesítésenként meghatározott, a
képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és fel-
szerelések minimuma;

29. feladatcsoport: a szakképesítés feladatprofiljának
legnagyobb egysége, a munkatevékenység során végzen-
dõ feladatok célszerûen csoportosított halmaza;

30. feladatprofil: a szakképesítés megszerzése birtoká-
ban betölthetõ munkakörben elvégzendõ feladatok célsze-
rûen csoportosított listája;

31. modulzáró vizsga: a szakmai és vizsgakövetel-
ményben a szakmai vizsgára bocsátás feltételeként elõírt, a
szakképzést folytató intézmény által megszervezett vizs-
ga, olyan kompetenciamérés, amellyel az intézmény meg-
gyõzõdik arról, hogy a képzésben részt vevõ rendelkezik a
szakmai vizsga teljesítéséhez szükséges kompetenciákkal.
Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén modulzáró
vizsgára jelentkezhet az is, aki képzésben nem vett részt.
Iskolai rendszerû szakképzés esetében az utolsó szakkép-
zõ évfolyam eredményes elvégzése egyenértékû a modul-
záró vizsga eredményes letételével;

32. munkahelyi gyakorlat: a szakképesítés megszer-
zése keretében folyó gyakorlati képzésnek a munkahelyen
(a munkavégzéshez hasonló feltételek között, életszerû
szituációban) megvalósuló része, amelynek feltételeit a
gyakorlati képzés szervezõje biztosítja, és amelynek során
a szakképzésben részt vevõ elsajátítja a munkaerõpiac ál-
tal is igényelt gyakorlati tudáselemeket, kompetenciákat;

33. pályaalkalmassági követelmény: a közoktatási tör-
vény 67. §-ának (3) bekezdése szerint;

34. szakmai alkalmassági követelmény: a közoktatási
törvény 67. §-ának (3) bekezdése szerint;

35. szakmai követelmény: a szakmai követelmény a
gazdaságnak az adott szakemberrel szemben támasztott el-
várásait, a szakma gyakorlása közben végzendõ feladatok
megoldásával kapcsolatban támasztható követelményeket
tükrözi. Magába foglalja a munkábalépéshez, illetve a
munkavégzés során szükséges kompetenciák (munkaköri
követelmények) szintjét, tartalmát, minõségét;

36. szakmai követelménymodul: a szakképesítés szak-
mai követelményeinek meghatározott része, egyedi szak-
képesítések esetén annak egésze. A szakképesítés követel-
ménymoduljainak összessége tartalmazza a szakképesítés
valamennyi, a szakmai és vizsgakövetelményben rögzített
szakmai kompetenciáját;

37. vizsgafeladat: tartalmazza a [írásbeli, interaktív (szá-
mítógépes), gyakorlati, szóbeli] vizsgatevékenység(ek) célját
és a teljesítés meghatározó körülményeit, amelyhez legalább
egy vizsgatevékenységet kell hozzárendelni;

38. vizsgarész: a szakmai követelménymodulban meg-
határozottak elsajátításának mérési és értékelési egysége,
amely vizsgafeladat(ok)ból és ehhez rendelt vizsgatevé-
kenység(ek)bõl áll, egy követelménymodulhoz egy vizs-
garész rendelhetõ.”

13. § Az Szt. 57. §-a a következõ új (2) bekezdéssel egé-
szül ki, ezzel egyidejûleg az 57. §-ban foglalt jelenlegi ren-
delkezés jelölése (1) bekezdésre változik:

„(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a 6/B. §-ban
meghatározott, szakmai vizsga hatósági ellenõrzéséért
felelõs szervet vagy szerveket rendeletben jelölje ki.”

A felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvény
módosítása

14. § (1) A felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvény
(a továbbiakban: Fktv.) 3. §-a (2) bekezdésének a) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:

[E törvény alkalmazásában felnõttképzési tevékenység:]
„a) az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott jogala-

nyok e törvénynek megfelelõ, saját képzési programja
alapján megvalósuló iskolarendszeren kívüli olyan képzé-
se, amely célja szerint meghatározott képzettség megszer-
zésére, kompetencia elsajátítására irányuló általános,
nyelvi vagy szakmai képzés, továbbá”

(2) Az Fktv. 3. §-a a következõ új (5) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(5) E törvény hatálya nem terjed ki:
a) az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény-

ben szabályozott szakorvosok, szakfogorvosok, szak-
gyógyszerészek, klinikai szakpszichológusok képzésére
(felsõfokú szakirányú szakképzés), továbbképzésére – be-
leértve más felsõfokú végzettséggel rendelkezõk egész-
ségügyi szakirányú szakképzését és továbbképzését is –,
valamint

b) az alap- és középfokú egészségügyi szakképesítéssel
rendelkezõk – külön jogszabály alapján kötelezõ – tovább-
képzésére.”

15. § Az Fktv. a következõ 3/B. §-sal egészül ki:
„3/B. § A közoktatási intézmény felnõttképzési tevé-

kenységébõl származó nyereségének felhasználására a
Ktv. 38. §-ának (2) bekezdésében foglalt rendelkezést kell
alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a nyereség a közok-
tatási intézményben tanulók díjazására nem használható
fel.”

16. § (1) Az Fktv. 10. §-a (1) bekezdésének b) pontja a
következõ új bg) és bh) alpontokkal egészül ki:

[Az állami foglalkoztatási szerv ellenõrzi, hogy a fel-
nõttképzési tevékenységet folytató intézmény

b) felnõttképzési tevékenysége megfelel-e a jogszabályi
feltételeknek, így különösen, hogy]

„bg) az általa meghirdetett, szervezett, illetve folytatott
képzés – a 9. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint –
szerepel-e a nyilvántartásban,

bh) OKJ-s képzések esetén a gyakorlati foglalkozást
a szakmai és vizsgakövetelményekben, valamint a külön
jogszabályban meghatározott feltételek szerint folytat-
ja-e.”
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(2) Az Fktv. 10. §-ának (2) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(2) Amennyiben az állami foglalkoztatási szerv az el-
lenõrzése során azt állapítja meg, hogy a felnõttképzést
folytató intézmény az ellenõrzés idõpontjában szerepel a
nyilvántartásban, de korábban a felnõttképzési tevékeny-
ségét nyilvántartásba vétel nélkül folytatta, az intéz-
ménnyel szemben a kötelezõ legkisebb munkabér (mini-
málbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló
316/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. §-ának (1) bekezdé-
sében meghatározott minimálbér nyolcszorosának megfe-
lelõ összegû bírságot szab ki. Amennyiben az állami fog-
lalkoztatási szerv az ellenõrzése során azt állapítja meg,
hogy a felnõttképzést folytató intézmény az ellenõrzés
idõpontjában nem szerepel a nyilvántartásban – és így
tevékenységét jogellenesen végzi –, az intézményt eltiltja
a felnõttképzési tevékenységtõl.”

(3) Az Fktv. 10. §-ának (5) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(5) Ha a felnõttképzést folytató intézmények nyilván-
tartásában szereplõ intézmény a tevékenységét nem a jog-
szabálynak megfelelõen látja el, vele szemben az állami
foglalkoztatási szerv – a Ket. 58. §-a (1) bekezdésének
a) pontjában meghatározott esetben a minisztérium által
vezetett országos felnõttképzési szakértõi nyilvántartás-
ban szereplõ szakértõ véleményének a beszerzését köve-
tõen – a (2) bekezdésben meghatározott Korm. rendelet
szerinti havi minimálbér másfélszeresétõl hét és félszere-
séig terjedõ összegû bírságot szabhat ki. Amennyiben a
felnõttképzési intézmény a feltárt jogszabálysértést az
állami foglalkoztatási szerv határozata alapján nem szün-
teti meg, illetve ismételten jogszabálysértést követ el, az
állami foglalkoztatási szerv egy évre eltiltja a felnõttkép-
zési tevékenységtõl és az erre vonatkozó határozatát a
(4) bekezdés szerint közzéteszi.”

(4) Az Fktv. 10. §-a a következõ új (6) bekezdéssel egé-
szül ki, és egyúttal a jelenlegi (6)–(8) bekezdések számo-
zása (7)–(9) bekezdésekre változik:

„(6) Az állami foglalkoztatási szerv a 10. § (1) bekezdé-
sének bh) alpontjában meghatározott ellenõrzési tevé-
kenységét a gyakorlati foglalkozás helye szerint illetékes
területi gazdasági kamara – külön jogszabályban meghatá-
rozottak szerint történõ – bevonásával látja el.”

17. § Az Fktv. 12. §-ának (6) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(6) A felsõoktatási intézmények nyilvántartását vezetõ
szerv a szakirányú továbbképzést, illetve az Ftv.
56. §-ának (1) bekezdésében meghatározott költségtéríté-
ses képzést folytató felsõoktatási intézmények – külön
jogszabályban meghatározott tartalmú – jegyzékét meg-
küldi a FAT részére. A FAT a jegyzék szerinti felsõokta-
tási intézmények számára – akkreditációs eljárás lefolyta-
tása nélkül – intézményakkreditációs tanúsítványt ad ki.”

18. § Az Fktv. 19. §-a a következõ új (6) bekezdéssel
egészül ki:

„(6) A felsõoktatási intézmények nyilvántartását vezetõ
szerv a szakirányú továbbképzési programok, illetve az
Ftv. 56. §-ának (1) bekezdésében meghatározott költségté-
rítéses képzési programok – külön jogszabályban meg-
határozott tartalmú – jegyzékét megküldi a FAT részére.
A FAT a jegyzékben feltüntetett képzési programokra
vonatkozóan – akkreditációs eljárás lefolytatása nélkül –
programakkreditációs tanúsítványt ad ki.”

19. § (1) Az Fktv. 20. §-a (2) bekezdésének a) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A felnõttképzési szerzõdésnek tartalmaznia kell:]
„a) a képzésre vonatkozóan a 9. § (1) bekezdésének

f)–j) pontjaiban meghatározott tartalmú adatokat, továbbá
OKJ-s képzés esetén ennek azonosító számát, általános,
valamint nem OKJ-ban szereplõ képesítés megszerzésére
irányuló szakmai célú képzés esetén az elsajátítható isme-
reteket, kompetenciákat,”

(2) Az Fktv. 20. §-ának (2) bekezdése a következõ új
e) ponttal egészül ki és egyúttal a jelenlegi e)–i) pontok
számozása f)–j) pontokra változik:

[A felnõttképzési szerzõdésnek tartalmaznia kell:]
„e) a gyakorlati foglalkozás helyét, idõtartamát, üteme-

zését, valamint a felnõtt számára a gyakorlati foglalkozás-
sal összefüggésben esetlegesen biztosított juttatásokat,”

(3) Az Fktv. 20. §-a (2) bekezdésének e § (2) bekezdésé-
vel átszámozott h) pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:

[A felnõttképzési szerzõdésnek tartalmaznia kell:]
„h) állami, illetve európai uniós források terhére támo-

gatásban részesülõ képzés esetén
ha) a támogatás tényét, megnevezését, a támogatás

összegét,
hb) a támogatásban részesülõ felnõttképzési intézmény

kötelezettségvállalását a 21. § (3) bekezdésének a) pontjá-
ban meghatározott feltétel biztosítására, valamint”

20. § Az Fktv. 21. §-a (3) bekezdésének a) pontja helyé-
be a következõ rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdésben meghatározott, valamint az euró-
pai uniós források terhére – a (4) és (5) bekezdésben meg-
határozott kivétellel – kizárólag olyan felnõttképzési intéz-
mény támogatható, amely]

„a) a támogatás teljes idõtartama alatt biztosítja, hogy
a FAT által kiállított, érvényes intézményakkreditációs
tanúsítvánnyal rendelkezzen, és”

21. § Az Fktv. 26. §-a a következõ új (2) bekezdéssel
egészül ki és egyúttal a 26. §-ban foglalt jelenlegi rendel-
kezés jelölése (1) bekezdésre változik:

„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott célok támogatá-
sára kötött szerzõdésnek a következõket kell tartalmaznia:

2626 OKTATÁSI KÖZLÖNY 24. szám



a) a szerzõdést kötõ felek
aa) nevét (cégnevét), önkormányzat vagy önkormány-

zatok társulása esetén az önkormányzat vagy társulás
nevét,

ab) székhelyét, lakcímét,
ac) statisztikai számjelét,
ad) adószámát, adóazonosító jelét,
ae) képviseletére jogosult, illetve a szerzõdés teljesíté-

sével összefüggésben eljáró személy nevét,
b) a támogatott cégjegyzékszámát vagy egyéni vállal-

kozói igazolvány számát vagy bírósági nyilvántartási szá-
mát, önkormányzat vagy önkormányzati társulás törzs-
könyvi nyilvántartási számát, valamint felnõttképzési
intézmény esetén akkreditációs számát,

c) a támogatásban részesülõnek az állami adóhatóság-
nál bejelentett azt a bankszámlaszámát és a számlavezetõ
pénzintézetének megnevezését, – önkormányzat vagy
többcélú kistérségi társulás által fenntartott támogatott
esetében a költségvetési elszámolási számlaszámát – aho-
va a támogatás összege átutalható,

d) a támogatás célját, a felhasználás részletes leírását,
e) a támogatás összegét, folyósításának módját és üte-

mezését,
f) a támogatott program megkezdésének és befejezésé-

nek tervezett idõpontját, valamint a támogatás felhasználá-
sáról történõ szakmai és pénzügyi elszámolás módját és
idõpontját,

g) a támogatottnak a támogatás felhasználására és
elszámolására vonatkozó kötelezettségeit, feladatait,

h) a támogató szerzõdéstõl való elállásának, illetve fel-
mondásának eseteit,

i) a szerzõdésszegés, illetve a támogatás nem rendelte-
tésszerû felhasználásának jogkövetkezményeit,

j) a támogatott nyilatkozatát arról, hogy nincs lejárt
határidejû, az államháztartással összefüggõ jogszabályok
szerinti köztartozása.”

22. § (1) Az Fktv. 28. §-ának (1) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„(1) A felnõttképzést folytató intézmények e törvény
mellékletében meghatározott adatokat tartják nyilván,
illetve kezelik azokat. Az adatok statisztikai célra, illetve
a felnõttképzési intézmény e törvényben meghatározott
adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítése érdekében
felhasználhatók és személyazonosításra alkalmatlan mó-
don átadhatók.”

(2) Az Fktv. 28. §-a a következõ új (3)–(5) bekezdések-
kel egészül ki:

„(3) A felnõttképzési intézmények a 21. § (3) bekezdé-
sében meghatározott források terhére támogatott képzé-
seik tekintetében, e törvény melléklete 1. pontjának bd) és
ca) alpontjaiban meghatározott adatokról – külön kor-
mányrendeletben meghatározottak szerint – jelentést szol-
gáltatnak a pályakövetési rendszer mûködtetéséért felelõs
szerv részére.

(4) A 21. § (3) bekezdésében meghatározott források
terhére támogatott képzésben részt vevõ felnõtt – feltéve,
hogy foglalkoztatási jogviszonyt nem létesített vagy ön-
foglalkoztatóvá vált – köteles a képzés befejezését követõ
három éven át – külön kormányrendeletben meghatározot-
tak szerint – a pályakövetési rendszer mûködtetéséért fele-
lõs szerv részére a képzéssel megszerzett szakképesítés
vagy egyéb kompetencia hasznosulására vonatkozóan
adatot szolgáltatni, illetve közölni, hogy milyen vállalko-
zást végez.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatási
kötelezettség a foglalkoztatót terheli, amennyiben a felnõtt
a képzés befejezését követõen foglalkoztatási jogviszonyt
létesít. A foglalkoztatónak – külön kormányrendeletben
meghatározottak szerint – az adatszolgáltatás keretében
közölni kell, hogy a felnõtt hol állt munkába, milyen mun-
kakörben foglalkoztatják, illetve milyen tevékenységet
lát el.”

23. § Az Fktv. mellékletének rendelkezései helyébe
a következõ rendelkezések lépnek:

„1. E törvény alapján kezelt adatok:
a) a képzésben résztvevõ neve, születési helye és ideje,

állampolgársága, lakó- és tartózkodási helyének címe és
telefonszáma, nem magyar állampolgár esetén a Magyar
Köztársaság területén való tartózkodás jogcíme és a tartóz-
kodásra jogosító okirat, illetõleg okmány vagy a tartózko-
dási jogot igazoló okmány megnevezése, száma;

b) a képzési jogviszonnyal összefüggõ adatok, így kü-
lönösen a képzésben résztvevõ

ba) iskolai és szakmai végzettségével, nyelvi ismere-
teivel,

bb) képzésbe történõ felvételével,
bc) tanulmányainak értékelésével és minõsítésével,
bd) vizsga letételével (a képzéssel megszerzett szakké-

pesítés vagy egyéb kompetencia megnevezése, a vizsga
helye, idõpontja, eredménye),

be) fegyelmi és kártérítési ügyeivel
kapcsolatos adatok;

c) állami és európai uniós források terhére támogatott
képzések esetén az a)–b) pontban foglaltakon kívül:

ca) a képzésben résztvevõ Ktv. szerinti tanulói azono-
sító száma,

cb) a támogatások, juttatások külön jogszabályban elõ-
írt feltételeinek megállapításához szükséges, a jövedelmi,
szociális helyzetet igazoló, valamint fogyatékosságra
vonatkozó adatok.

2. A többi adat az érintett hozzájárulásával tartható
nyilván.

3. Az állami támogatás jogszerû igénybevételének és
felhasználásának ellenõrzése céljából a képzésben részt-
vevõ 1. a)–c) pontban kezelt adatait kérelemre a minisz-
térium, illetve a külön jogszabály alapján ellenõrzésre fel-
jogosított más szerv részére rendelkezésre kell bocsátani.”
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A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének
támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény

módosítása

24. § A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesz-
tésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény
(a továbbiakban: Szht.) 1. §-a (1) bekezdésének c) és
d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép és a bekez-
dés kiegészül az alábbi f) ponttal:

[A szakképzés költségeihez való hozzájárulás (a továb-
biakban: szakképzési hozzájárulás) célja]

„c) a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény-
ben (a továbbiakban: Ftv.) szabályozott felsõfokú szak-
képzés és a felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, vala-
mint a szakindítás eljárási rendjérõl szóló 289/2005.
(XII. 22.) Korm. rendeletben meghatározott gyakorlatigé-
nyes alapképzési szak (a továbbiakban: gyakorlatigényes
alapképzési szak) keretében folytatott gyakorlati képzés
(a kettõ együtt a továbbiakban: Ftv. hatálya alá tartozó
gyakorlati képzés),

d) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
(a továbbiakban: Kt.) által szabályozott és a szakképzési
tanulmányokba az Szt. 11. §-a alapján történõ beszámítás
tekintetében a szakiskolai gyakorlati oktatás, pályaorien-
táció, szakmai alapozó elméleti és gyakorlati oktatás,
a szakközépiskolai szakmai elméleti és gyakorlati szakma-
csoportos alapozó oktatás, továbbá”

„f) a kollégiumokban az a)–e) pontokban meghatározott
célokat szolgáló fejlesztések”
[támogatása, valamint a gyakorlati képzés fejlesztésének
támogatása.]

25. § (1) Az Szht. 2. §-a (1) bekezdésének e) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Szakképzési hozzájárulásra kötelezett – a (3)–(4) be-
kezdésben foglaltak figyelembevételével – a belföldi szék-
helyû]

„e) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meg-
határozott egyéni vállalkozó [a továbbiakban az a)–e) pont
alattiak együtt: hozzájárulásra kötelezett].”

(2) Az Szht. 2. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül
ki:

„(6) Az egészségbiztosítási szervvel szerzõdést kötött,
nem költségvetési szervként mûködõ egészségügyi szol-
gáltató bérköltségét a közfeladatra és nem közfeladatra
fordított munkaórák arányában kell megosztani a szakkép-
zési hozzájárulási kötelezettség kiszámításához.”

26. § Az Szht. 3. §-ának (4) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(4) A számvitelrõl szóló törvény hatálya alá tartozó
hozzájárulásra kötelezett a szakképzési hozzájárulást az
üzleti évre, az egyéb hozzájárulásra kötelezett a naptári
évre (üzleti év és naptári év együtt a továbbiakban: tárgy-
év) állapítja meg. A naptári évtõl eltérõ üzleti évet választó
hozzájárulásra kötelezett az üzleti év elsõ napján hatályos

jogszabályok szerint állapítja meg, vallja be, fizeti meg
hozzájárulási kötelezettségét és fizet elõleget.”

27. § (1) Az Szht. 4. §-a (2) bekezdésének c) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A szakképzési hozzájárulást az (1) bekezdés szerinti
gyakorlati képzés megszervezésével teljesítõ hozzájárulás-
ra kötelezett a bruttó kötelezettségét legfeljebb annak mér-
tékéig]

„c) a szakmai alapképzés céljait is szolgáló, az Szt.
54/B. §-ának 24. pontja szerinti tanmûhely (a továbbiak-
ban: tanmûhely) bérleti, munkavédelmi, tûzbiztonsági és
közüzemi szolgáltatásai díjára a tárgyévben – a tanmûhely
gyakorlati képzéssel hasznosított idõtartamára vonatko-
zóan – fordított ellenõrizhetõ és a gyakorlati oktatásban,
illetve gyakorlati képzésben részt vevõ tanulók, illetve
hallgatók létszámának a tanmûhely adottságaihoz viszo-
nyított arányos költségek összegével, továbbá”
[csökkentheti.]

(2) Az Szht. 4. §-ának (5)–(7) bekezdései helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(5) Az a hozzájárulásra kötelezett, aki a szakképzési
hozzájárulási kötelezettségének a (2)–(4) bekezdések alap-
ján nem teljes egészében tett eleget, a még fennmaradó kö-
telezettségét az Szt. 2. §-a (5) bekezdésében meghatározott
térségi integrált szakképzõ központ (a továbbiakban: térségi
integrált szakképzõ központ) részét képezõ iskolai rendsze-
rû szakképzést folytató intézményben, valamint a speciális
szakiskolában és készségfejlesztõ speciális szakiskolában
folytatott gyakorlati oktatás és gyakorlati képzés, továbbá a
felsõoktatási intézményben az 1. § (1) bekezdés c) pontja
szerint folytatott gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek fej-
lesztését – tárgyieszköz-beszerzést – közvetlenül szolgáló
felhalmozási támogatás (a továbbiakban: fejlesztési támo-
gatás) nyújtásával is teljesítheti. A hozzájárulásra kötelezett
a fejlesztési támogatást az Szt. 2. §-a (5) bekezdésének
b)–c) pontjában meghatározott intézmény fenntartójának,
az Szt. 2. §-a (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott
társulásnak, nonprofit gazdasági társaságnak és az Szt.
2. §-a (5) bekezdésének d) pontjában meghatározott szak-
képzés-szervezési társaságnak adhatja át, ha a térségi integ-
rált szakképzõ központ keretei között mûködõ szakképzési
feladatot ellátó intézmény vagy intézmények nappali rend-
szerû iskolai oktatásban részt vevõ szakképzõ iskolai tanu-
lóinak létszáma – az iskola hivatalos statisztikai jelentése
szerint három tanítási év átlagában – legalább 1500 fõ. A
hozzájárulásra kötelezett a fejlesztési támogatást a speciális
szakiskolának és készségfejlesztõ speciális szakiskolának,
valamint a felsõoktatási intézménynek az 1. § (1) bekezdé-
sének c) pontja szerinti gyakorlati képzés támogatására is
átadhatja. A fejlesztési támogatást szakképzési hozzájáru-
lásként a bérjárulékok között kell elszámolni. A fejlesztési
támogatás összege csak a hozzájárulásra kötelezettnél kép-
zõdött bruttó kötelezettség 70 százalékának megfelelõ mér-
tékig vehetõ figyelembe kötelezettségcsökkentõ tételként.
A felsõoktatási intézmény számára nyújtott fejlesztési tá-
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mogatás a bruttó kötelezettség legfeljebb 35 százaléka
lehet.

(6) Az (5) bekezdés alapján nyújtott fejlesztési támoga-
tásból megvalósított, a szakképzõ iskolában szervezett
gyakorlati oktatást és gyakorlati képzést, a központi kép-
zõhelyen a szakképzõ iskolai tanulók gyakorlati oktatását
és gyakorlati képzését, valamint az Ftv. hatálya alá tartozó
gyakorlati képzést szolgáló tárgyi eszköz mûködtetési
költségeinek finanszírozására a fejlesztési támogatásnak
legfeljebb 15 százaléka, továbbá a szakképzõ iskolák és
a felsõoktatási intézmények esetében a szakképzés korsze-
rûsítéséhez szükséges tananyag- és taneszközfejlesztés-
hez, valamint a szakmai elméleti és gyakorlati tantárgya-
kat oktató tanárok, szakoktatók és gyakorlati oktatók akk-
reditált továbbképzéséhez a fejlesztési támogatás 5 száza-
léka használható fel.

(7) A gyakorlati képzésnek több hozzájárulásra kötele-
zett által közösen mûködtetett, közös tulajdonukban lévõ
vagy általuk közösen bérelt gyakorlati képzési célú létesít-
ményben (üzemközi tanmûhelyben) történõ megszervezé-
se esetén a hozzájárulásra kötelezett a (2) bekezdésben
meghatározott tételekkel – számla alapján a saját tanulója
arányában – csökkentheti a bruttó kötelezettségét.”

(3) Az Szht. 4. §-a (8) bekezdésének utolsó mondata
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A költség-hozzájárulásban részesített köteles az átvett
költség-hozzájárulást elkülönítetten nyilvántartani, a
szakképzési hozzájárulási kötelezettségrõl készített beval-
lásában annak felhasználásával elszámolni, és a (2) bekez-
dés a)–c) pontjaira fel nem használt összeget az Alap
kincstárnál vezetett számlájára befizetni.”

(4) Az Szht. 4. §-ának (14) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(14) A visszatérítési igény negyedévenként, illetve
havonta is benyújtható, ha a (13) bekezdésben megfogal-
mazott feltétel várhatóan éves szinten teljesül, és e törvény
végrehajtási rendeletében elõírt mértéket eléri.”

(5) Az Szht. 4. §-a a következõ (17) bekezdéssel egészül
ki:

„(17) Az Szt. 19. §-a (1) bekezdésének c) pontja szerint
kötött együttmûködési megállapodás alapján gyakorlati
képzés megszervezésével teljesítõ hozzájárulásra kötele-
zett nem csökkentheti a bruttó kötelezettségét az e meg-
állapodás alapján kifizetett kiadások összegével, ha a gya-
korlati képzési idõ meghaladja az Szt. 19. §-a (1) bekezdé-
sének c) pontjában meghatározott mértéket és nem köt
tanulószerzõdést.”

(6) Az Szht. 4. §-a a következõ (18) bekezdéssel egészül
ki:

„(18) Ha a hozzájárulásra kötelezett az általa megkötött
tanulószerzõdést, illetve a felsõfokú szakképzésben hall-
gatói szerzõdést az abban foglalt határidõ lejárta elõtt jog-
ellenesen felbontja, a tanulószerzõdés, illetve hallgatói
szerzõdés alapján e törvény szerint a szakképzési hozzájá-
rulási kötelezettsége terhére a tanulószerzõdés, illetve a

hallgatói szerzõdés felbontásáig elszámolt költségek tel-
jes, az igénybevételi kamattal növelt összegét a szerzõdés
felbontását követõ 15 napon belül köteles az Alap kincs-
tárnál vezetett számlájára befizetni. E rendelkezést nem
kell alkalmazni, ha a tanulószerzõdés felbontására az Szt.
37. §-ának (3) bekezdése alapján kerül sor.”

28. § Az Szht. a 4. §-át követõen a következõ 4/A. §-sal
egészül ki:

„4/A. § (1) Az Szt. 19. §-a alapján kötött együttmûkö-
dési megállapodásnak a következõket kell tartalmaznia:

a) az együttmûködési megállapodást kötõ felek
aa) nevét (cégnevét),
ab) székhelyét,
ac) adószámát,
ad) statisztikai számjelét,
ae) cégjegyzék számát, egyéni vállalkozói igazolvány

számát, nyilvántartási számát,
af) szakképzõ iskola esetében a közoktatásról szóló

1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997.
(II. 13.) Korm. rendelet 12/B. §-ának (3) bekezdése sze-
rinti azonosítóját, illetve

ag) felsõoktatási intézmény esetében a 2005. évi
CXXXIX. törvény 35. §-ának (2) bekezdése szerinti intéz-
ményi azonosítóját (a továbbiakban: OM-azonosító),

b) a hozzájárulásra kötelezettnél gyakorlati képzésben
részesülõ tanulók, illetve hallgatók szakképesítésenkénti,
szakonkénti, évfolyamonkénti, tagozatonkénti létszámát,

c) a szakképzõ iskola szakmai programjában, illetve a
felsõoktatási intézmény szakképzési programjában és a
felsõoktatási intézmény tantervében szereplõ gyakorlati
képzés idõtartamát, valamint a kiegészítõ gyakorlati kép-
zés arányát a hozzájárulásra kötelezettnél tanévenként,

d) a gyakorlati képzés tárgyi feltételrendszerének leírá-
sát,

e) a szakképzõ iskola, illetve a felsõoktatási intézmény
feladatait a gyakorlati képzés megszervezésével kapcso-
latban,

f) a hozzájárulásra kötelezett feladatait és kötelezettsé-
geit a szakmai gyakorlat megszervezésével kapcsolatban,

g) a tanulókat, illetve a hallgatókat az Szt. és e törvény
szerint megilletõ juttatásokat (a továbbiakban: juttatás),
a felelõsségbiztosítás költségeit,

h) a gyakorlati képzéssel összefüggõ, a gyakorlat idõ-
tartamával arányosan felmerülõ és a jogszabályok keretei
között elszámolható egyéb költségeket, továbbá a 4. §
(2) bekezdése b)–c) pontjai alapján elszámolható tervezett
költségeket,

i) a gyakorlati képzési idõ egyes szakaszaiban hol és
milyen formában (tanmûhely, csoportos gyakorlati kép-
zési hely, egyedi munkahely) valósul meg a gyakorlati
képzés, ki gondoskodik a tanulók, illetve a hallgatók fel-
ügyeletérõl.

(2) A 4. § (5) bekezdésben és az 5. § (2) bekezdésben
meghatározott fejlesztési támogatás nyújtásáról fejlesztési
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megállapodást kell kötni. A fejlesztési megállapodásnak
a következõket kell tartalmaznia:

a) a megállapodást kötõ felek
aa) nevét (cégnevét), önkormányzat vagy önkormány-

zatok társulása esetén az önkormányzat vagy társulás
nevét,

ab) székhelyét,
ac) adószámát,
ad) statisztikai számjelét,
ae) cégjegyzék számát, egyéni vállalkozói igazolvány

számát, nyilvántartási számát, önkormányzat vagy önkor-
mányzati társulás törzskönyvi nyilvántartási számát,

af) bankszámlaszámát,
ag) térségi integrált szakképzõ központ keretei között

mûködõ szakképzõ iskolák, továbbá a speciális szakisko-
lák és a készségfejlesztõ speciális szakiskolák esetében a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehaj-
tásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 12/B. §
(3) bekezdése szerinti azonosítókat,

ah) felsõoktatási intézmény esetében az OM-azono-
sítóját,

b) a fejlesztési támogatás átvételére jogosult szakképzõ
iskola tanulóinak gyakorlati oktatása és gyakorlati kép-
zése, a speciális szakiskola és készségfejlesztõ speciális
szakiskola tanulóinak képzése, valamint az Ftv. hatálya alá
tartozó gyakorlati képzés esetében a támogatandó szakma-
csoport, szak, szakképesítés megnevezését és a gyakorlati
oktatás és gyakorlati képzés helyszínét és idõtartamát,

c) a tárgyévben gyakorlati oktatásban és gyakorlati
képzésben részesülõ tanulók szakmacsoportonkénti, szak-
képesítésenkénti létszámát, illetve az érintett hallgatók
szakonkénti, évfolyamonkénti létszámát,

d) a hozzájárulásra kötelezett által nyújtandó fejlesztési
támogatás összegét, az átadás módját,

e) a tárgyi feltételek javítását szolgáló tervezett fejlesz-
tések felsorolását, illetve tárgyi eszköz átadása esetén az
átadásra kerülõ tárgyi eszköz megnevezését, könyv sze-
rinti értékét, egyedi azonosító adatait,

f) a fejlesztési támogatás felhasználásának és a fejlesz-
tési támogatásban részesítettnek az errõl szóló, a támogató
részére megküldendõ beszámolásnak a határidejét,

g) a szakképzés korszerûsítéséhez szükséges tananyag-
és taneszközfejlesztést, valamint a szakmai elméleti és
gyakorlati tantárgyakat oktató tanárok, szakoktatók és
gyakorlati oktatók akkreditált továbbképzését szolgáló
programok felsorolását.”

29. § Az Szht. 5. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdés szerinti hozzájárulásra kötelezett a
bruttó kötelezettségét annak legfeljebb 70 százalékos mér-
tékéig az alábbiakkal csökkentheti:]

„a) a térségi integrált szakképzõ központ részét képezõ is-
kolai rendszerû szakképzést folytató intézményben, ha a tér-

ségi integrált szakképzõ központ keretei között mûködõ
szakképzési feladatot ellátó intézmény vagy intézmények
nappali rendszerû iskolai oktatásban részt vevõ szakképzõ is-
kolai tanulóinak létszáma – az iskola hivatalos statisztikai je-
lentése szerint három tanítási év átlagában – legalább 1500
fõ, valamint a speciális szakiskolában és készségfejlesztõ
speciális szakiskolában folytatott gyakorlati oktatás és gya-
korlati képzés, továbbá a felsõoktatási intézményben – az 1. §
(1) bekezdésének c) pontja szerint – folytatott gyakorlati kép-
zés tárgyi feltételeinek fejlesztését közvetlenül szolgáló fej-
lesztési támogatás összegével. A felsõoktatási intézmény
számára nyújtott fejlesztési támogatás a bruttó kötelezettség
legfeljebb 35 százaléka lehet. A hozzájárulásra kötelezett a
fejlesztési támogatást az Szt. 2. §-a (5) bekezdésének
b)–c) pontjában meghatározott intézmény fenntartójának, az
Szt. 2. §-a (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott tár-
sulásnak, nonprofit gazdasági társaságnak és az Szt. 2. §-a
(5) bekezdésének d) pontjában meghatározott szakkép-
zés-szervezési társaságnak, speciális szakiskolának és kész-
ségfejlesztõ speciális szakiskolának, felsõoktatási intéz-
ménynek az 1. § (1) bekezdés c) pontja szerinti gyakorlati
képzés támogatására adhatja át;”

30. § (1) Az Szht. 7. §-ának (4) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(4) A 4. § (5) bekezdésében, valamint az 5. § (2) bekez-
désének a) pontjában meghatározott célra a felsõoktatási
intézmény az általa szervezett, államilag finanszírozott
felsõfokú szakképzésben és gyakorlatigényes alapképzési
szakon gyakorlati képzésben részt vevõ hallgatónként – a
(3) bekezdésben meghatározott tárgyi eszköz átadása
kivételével – legfeljebb a költségvetési törvényben meg-
határozott, a szakképzési évfolyamon történõ szakmai
gyakorlati képzésre megállapított közoktatási kiegészítõ
hozzájárulás fajlagos összegének háromszorosával azonos
mértékû fejlesztési támogatás fogadására jogosult.”

(2) Az Szht. 7. §-ának (9)–(10) bekezdései helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(9) Gyakorlati képzés szervezésének teljes megszûné-
se vagy egy oktatási évnél hosszabb szünetelése esetén a
szakképzési hozzájárulási kötelezettség terhére és az e tör-
vény szerint nyújtott támogatással korábban beszerzett, a
megszûnés (szünetelés) által érintett tárgyi eszköz és beru-
házás – a megszûnés, szüneteltetés idõpontjában fenn-
álló – a még hátralévõ használati kötelezettség idejével
arányos bekerülési értéke a szakképzési hozzájárulási
kötelezettség mértékét növeli, és legkésõbb a megszûnés-
sel egyidejûleg – szüneteltetés esetén a tanítási év letelte
elõtt – be kell fizetni az Alap kincstárnál vezetett számlá-
jára. A 4. § szerinti gyakorlati képzést szervezõ hozzájáru-
lásra kötelezett megszûnése minden esetben a gyakorlati
képzés szervezésének megszûnését jelenti.

(10) Mentesül a (9) bekezdés szerinti befizetési kötele-
zettség alól az a jogutóddal megszûnõ gyakorlati képzést
szervezõ hozzájárulásra kötelezett, amelynek jogutódja
hozzájárulásra kötelezett és a gyakorlati képzést azonos
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feltételekkel jogszerûen folytatja, továbbá az a jogutód
nélkül megszûnõ vagy a gyakorlati képzést jogutód nélkül
megszüntetõ gyakorlati képzést szervezõ hozzájárulásra
kötelezett, amely a csoportos gyakorlati képzést szolgáló
tárgyi eszközöket – a megszûnés idõpontjában fennálló –
könyv szerinti értéken a gyakorlati képzést azonos feltéte-
lekkel jogszerûen folytató hozzájárulásra kötelezettnek
térítésmentesen átadja. Az eszközátadást más adókötele-
zettség nem terheli.”

31. § (1) Az Szht. 10. §-ának (3) bekezdése a), b), c) és
d) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

[Az alaprésznek az oktatásért felelõs miniszter rendel-
kezési jogkörébe tartozó része]

„a) a Kt. által szabályozott szakiskolai gyakorlati okta-
tás, pályaorientáció, szakmai alapozó elméleti és gyakor-
lati oktatás, valamint szakközépiskolai elméleti és gyakor-
lati szakmacsoportos alapozó oktatás – beleértve a párhu-
zamos oktatás elméleti és gyakorlati képzését – fejleszté-
sére, valamint ezen feladatok ellátásához kapcsolódó kuta-
tási, monitoring tevékenységre, tanulmányi versenyekre,

b) legfeljebb négy százaléka a gimnáziumban folyó in-
formatikai, számítástechnikai oktatás tárgyi feltételeinek
fejlesztésére, az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának
kiadásáról szóló 100/1997. (IV. 13.) Korm. rendeletben
szabályozott kétszintû érettségi vizsgát lebonyolító vizs-
gaközpontok informatikai fejlesztésére,

c) legfeljebb két százaléka a Kt. 119. §-ának (2) bekez-
dése szerinti országos közalapítvány, valamint legfeljebb
három százaléka az Oktatásért Közalapítvány támogatá-
sára,

d) legfeljebb öt százaléka a felsõoktatási intézmények
felsõfokú szakképzése és a gyakorlatigényes alapképzési
szakon folytatott gyakorlati képzésének támogatására,”
[használható fel.]

(2) Az Szht. 10. §-ának (3) bekezdése kiegészül a követ-
kezõ f)–k) pontokkal:

[Az alaprésznek az oktatásért felelõs miniszter rendel-
kezési jogkörébe tartozó része]

„f) a középfokú beiskolázás központi írásbeli felvételi
vizsgájának elõkészítéséhez, szervezéséhez, valamint a
szakképzõ iskolákat érintõ hatósági ellenõrzési feladatok
finanszírozására,

g) a szakképzõ iskolai tanulói létszámarány alapján az
alapkészségek teljes körû mérésének finanszírozására,

h) az oktatásért felelõs miniszter felelõsségébe tartozó
szakképesítésekkel kapcsolatos szakmai vizsgák szerve-
zésére és ellenõrzésére,

i) a szakképzõ iskolákra vonatkozó adatfeldolgozás
tekintetében a közoktatási információs rendszer fejlesz-
tésére,

j) az Szt. 12. §-ának (2) bekezdésében szabályozott
képzés fejlesztésére,

k) legfeljebb négy százaléka a kollégiumok szakkép-
zési célokat szolgáló fejlesztéseinek támogatására”
[használható fel.]

32. § (1) Az Szht. 12. §-ának (2) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„(2) A Tanács a szakképzésért és felnõttképzésért fele-
lõs miniszter felnõttképzéssel és szakképzéssel kapcsola-
tos feladatainak ellátását segítõ, szakmai döntés-elõkészí-
tõ, véleményezõ és javaslattevõ, – a (3) bekezdés e) pontja
tekintetében – döntéshozó országos testületeként mûkö-
dik.”

(2) Az Szht. 12. §-a (3) bekezdésének ba) alpontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A Tanács ... javaslatot tesz]
„ba) az alaprész központi, valamint decentralizált pénz-

ügyi kereteinek elkülönítésére, a decentralizált résznek
a régiók közötti felosztására,”

(3) Az Szht. 12. §-ának (3) bekezdése a következõ
e) ponttal egészül ki:

[A Tanács]
„e) dönt a szakképesítésért felelõs miniszter javaslata

alapján az országos beiskolázással indítható szakképesíté-
sek körérõl és a szakképesítés megszerzésére felkészítõ
intézményekrõl.”

33. § Az Szht. 13. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„13. § (1) A regionális fejlesztési és képzési bizottság
(a továbbiakban: bizottság) a szakképzés fejlesztése szem-
pontjából régiós szinten döntéshozó, véleményezõ és
javaslattevõ regionális testületként mûködik.

(2) A bizottság
a) dönt a regionális szakképzésfejlesztés céljairól,

a képzési alaprész decentralizált pénzügyi keretébõl nyúj-
tandó fejlesztési támogatásokról, a forrásfelhasználás
hatékonyságának vizsgálatáról,

b) dönt a gazdaság igényeit és a munkaerõ-piaci keres-
let adatait, valamint az országos beiskolázásra vonatkozó
döntéseket figyelembe véve a szakképzés regionális szük-
ségleteirõl, meghatározza a térségi integrált szakképzõ
központ és a szakképzés-szervezési társaság által folyta-
tandó szakképzés irányait és beiskolázási arányait,

c) javaslatot tesz a fenntartók számára a fejlesztési tá-
mogatás iskolák/intézmények/szakképesítések fejlesztése
közötti elosztására,

d) együttmûködik a regionális fejlesztési tanáccsal a
szakképzési feladatok és a szakképzésfejlesztés tervezésé-
ben,

e) javaslatot tesz a régió szakképzés-fejlesztési céljaira
biztosításra kerülõ forrás nagyságára,

f) fenntartói megkeresés esetén állást foglal a szakkép-
zést érintõ fenntartói döntések regionális munkaerõ-piaci
kereslettel összefüggõ megalapozottságáról,

g) javaslatot tesz a képzési alaprész központi kerete
regionális felhasználásának céljaira, a fejlesztésekben
részesülõ intézményekre,

h) ellátja az alaprész decentralizált keretével kapcsola-
tos pályázatok kiírásával és értékelésével kapcsolatos fel-
adatokat,
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i) figyelemmel kíséri a szakképzési hozzájárulás régió-
ban történt felhasználását és értékeli a felhasználás haté-
konyságát,

j) javaslatot tesz az adott régióban a szakképesítések-
nek a hiány-szakképesítések körébe történõ sorolására,

k) ellátja a külön jogszabályban meghatározott felada-
tokat.

(3) A bizottság az OÉT-ben képviselettel rendelkezõ
országos munkaadói, munkavállalói szövetségek, illetve
azok szervezetei, a területi gazdasági kamarák, az oktatá-
sért felelõs miniszter, a szakképzésért és felnõttképzésért
felelõs miniszter, az állami foglalkoztatási szerv, a regio-
nális fejlesztési tanács, a regionális munkaügyi tanács, a
közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal (régión-
ként egy-egy), valamint a szakképzést folytató intézmé-
nyek fenntartói (három) képviselõibõl áll.

(4) A bizottság elnökét és – a gazdasági kamarák közös
javaslata alapján – társelnökét a tagok közül, valamint tag-
jait a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter
kéri fel hároméves idõtartamra.

(5) A szakképesítésért felelõs miniszter képviselõje a
bizottság munkájában tanácskozási joggal vehet részt.

(6) A megyék és a fõváros regionális besorolása a terü-
letfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló 1996. évi
XXI. törvény alapján meghatározott régiók szerint törté-
nik.

(7) A bizottság mûködéséhez szükséges feltételek bizto-
sításáról a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs mi-
niszter a közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal
útján gondoskodik.”

34. § (1) Az Szht. 14. §-a (1) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) Az alaprész pénzeszközeibõl támogatható
a) a hozzájárulásra kötelezettnél – azon tanulók eseté-

ben, akiknek a b) pontban felsorolt intézményekben folyik
az elméleti képzése –,

b) a térségi integrált szakképzõ központ iskolai rend-
szerû szakképzést folytató intézményeiben,

c) a speciális szakiskolákban és készségfejlesztõ spe-
ciális szakiskolákban,

d) az Szt. 52. §-ának (2) bekezdése alapján az állami
felnõttképzési intézménynél,

e) a felsõoktatási intézményben felsõfokú szakképzés
és gyakorlatigényes alapképzési szak keretében
folytatott szakképesítést, illetve szakképzettséget és vég-
zettséget nyújtó képzés, valamint a szakmai tanulmányok-
ba az Szt. 11. §-a alapján beszámítható gyakorlati oktatás
és gyakorlati képzés ellátásához szükséges tárgyi feltéte-
leknek a fejlesztésére irányuló beruházás (a továbbiakban:
beruházási célú támogatás).”

(2) Az Szht. 14. §-ának (7) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(7) Az alaprész pénzeszközeibõl támogatás nyújtható a
gazdasági kamaráknak – a gazdasági kamaráknak nyújtott
támogatási kereten belül, a gazdasági kamarák szakképzé-

si feladatellátásában megállapodás alapján együttmûködõ
országos gazdasági érdek-képviseleti szervezeteknek – a
szakképzõ iskolai tanuló gyakorlati képzésével összefüg-
gõ és az Szt.-ben meghatározott feladataik ellátásához, ha
azokat az Szt. 7. §-ának (1) bekezdése, 14. §-ának (2) be-
kezdése, 15. §-ának (5) bekezdése, 19/A. §-ának (1) és
(2) bekezdése és 30. §-ának (2)–(4) bekezdése szerint lát-
ják el, valamint az országos szakmai tanulmányi verse-
nyek szervezéséhez.”

(3) Az Szht. 14. §-a (10) bekezdésének felvezetõ szöve-
ge helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Az alaprész központi keretének legfeljebb három szá-
zaléka felhasználható:”

(4) Az Szht. 14. §-a a következõ (12)–(13) bekezdések-
kel egészül ki:

„(12) Az alaprész pénzeszközeibõl – kérelemre – támo-
gatás nyújtható az országos gazdasági érdekképviseletek,
a szakképzés fejlesztésében közremûködõ közalapítvá-
nyok és szakmai szervezetek részére a szakképzésfejlesz-
téssel összefüggõ feladataik ellátásához.

(13) Az alaprész pénzeszközeibõl támogatható az
(1) bekezdés szerint beruházási célú támogatásra jogosult-
nál a szakképzés korszerûsítéséhez szükséges tananyag- és
taneszközfejlesztés, továbbá az elméleti, gyakorlati tantár-
gyakat oktató tanárok, szakoktatók, gyakorlati oktatók
akkreditált továbbképzése.”

35. § Az Szht. 15. §-a a következõ (3) bekezdéssel egé-
szül ki, egyidejûleg a § eredeti (3)–(4) bekezdésének a szá-
mozása (4)–(5) bekezdésre változik:

„(3) Az alaprészbõl nyújtott támogatásról kötött támo-
gatási szerzõdésnek a következõket kell tartalmaznia:

a) a támogatásban részesülõ adatait (név, cím, adószám
és statisztikai számjel), szakképzõ iskolának az OM-
azonosítóját is,

b) a támogatásban részesülõ állami adóhatóságnál be-
jelentett bankszámlaszámát (a fenntartó elszámolási szám-
lájához kapcsolódó alszámlaszámot) és a számlavezetõ
pénzintézet megnevezését, ahova a támogatás összege
átutalható,

c) a támogatás célját, a felhasználás részletes leírását,
d) a támogatás összegét, folyósításának módját és üte-

mezését,
e) a támogatásban részesülõnek a támogatott program-

hoz rendelkezésre álló, elkülönített saját és egyéb pénzesz-
köz összegét,

f) a beruházás, illetve a program megkezdésének és
befejezésének tervezett idõpontját, valamint a támogatás
felhasználásáról történõ szakmai és pénzügyi elszámolás
módját és idõpontját,

g) a fejlesztéssel közvetlenül érintett tanulói, illetve
hallgatói létszámot,

h) a szerzõdésszegés, illetve a támogatás nem rendelte-
tésszerû felhasználásának jogkövetkezményeit,

i) a jelzálogjog megszûnésének feltételeit,
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j) azon körülményeket, amelyek fennállása esetén a tá-
mogatást nyújtó a szerzõdéstõl történõ elállás jogát gyako-
rolja.”

36. § Az Szht. 19. §-ának 1. és 2. pontja helyébe az aláb-
bi rendelkezés lép:

[E törvény alkalmazásában:]
„1. gyakorlati képzés:
a) az Szt. hatálya alá tartozó, a gyakorlati ismeretek

nyújtása és alkalmazása, készségek kialakítása és fejlesz-
tése érdekében végzett, pedagógiailag tervezett képzési
tevékenység, amelynek tartalmát, idõkeretét a központi
program (tanterv), a szükséges eszközök minimumát a
szakmai és vizsgakövetelmény tartalmazza,

b) az Ftv. hatálya alá tartozó képzés részeként szerve-
zett minden olyan oktatási forma, amely a hallgatókat
munkakör ellátásához szükséges készségek, képességek és
ismeretek megszerzésére készíti fel, és amelyeket a hallga-
tók az intézményben vagy azon kívül a munkavégzéshez
hasonló feltételek között a szükséges eszközökön sajátíta-
nak el. A szükséges eszközök minimumát a szakmai és
vizsgakövetelmények, a képzési és kimeneti követelmé-
nyek, valamint a tantervek tartalmazzák. A képzés az
ehhez szükséges szakképzési programok alapján folyik;

2. régió: a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl
szóló 1996. évi XXI. törvény 5. §-ának e) pontjában meg-
határozott területi egység;”

37. § Az Szht. a következõ 29. §-sal egészül ki:
„29. § A szakképzési hozzájárulás elszámolása tekinte-

tében mikro- és kisvállalkozások
a) tárgyévi költségei elszámolása esetében a tárgyévet

megelõzõ második év mérlegfõösszegét kell figyelembe
venni,

b) foglalkoztatotti létszámának számításakor a 2004.
évi XXXIV. törvény szerinti partner- és kapcsolódó vállal-
kozások munkavállalóinak létszámát figyelmen kívül kell
hagyni.”

38. § Az Szht. a következõ 30. §-sal egészül ki:
„30. § (1) A fejlesztési támogatás és a beruházási célú

támogatás nyújtása és átvétele tekintetében fenntartónak
kell tekinteni a szakképzést folytató intézmények fenntar-
tói és szakképzést folytató felsõoktatási intézmények meg-
állapodása alapján mûködõ, a 2007. szeptember 1-jét meg-
elõzõen létrejött térségi integrált szakképzõ központot lét-
rehozó fenntartót, több fenntartó esetén a koordinációs
szerepet betöltõ fenntartót.

(2) Fejlesztési támogatás és beruházási célú támogatás
nyújtható az (1) bekezdésben meghatározott fenntartó által
mûködtetett központi képzõhely gyakorlati oktatása és
gyakorlati képzése tárgyi feltételeinek fejlesztésére is.”

39. § Az Szht. a következõ 31. §-sal egészül ki:
„31. § A 4. § (5) bekezdésben és az 5. § (2) bekezdése

a) pontjában meghatározott fejlesztési támogatás nyújt-

ható vagyoni értékû jogok közé sorolható szoftver felhasz-
nálási jog megszerzésére, illetve szellemi termékek közé
sorolható szellemi jogvédelemben részesülõ szoftverter-
mék beszerzésére is.”

40. § Az Szht. a következõ 32. §-sal egészül ki:
„32. § A szakképzésért és felnõttképzésért felelõs mi-

niszter – a Tanács javaslata alapján – egyedi döntésével
engedélyezheti fejlesztési támogatás fogadását, ha a tér-
ségi integrált szakképzõ központ keretei között mûködõ
szakképzési feladatot ellátó intézmény vagy intézmények
nappali rendszerû iskolai oktatásban részt vevõ szakképzõ
iskolai tanulóinak létszáma – az iskola hivatalos statisz-
tikai jelentése szerint három tanítási év átlagában – az
1500 fõt nem éri el, de eléri annak legalább 85%-át.”

41. § Az Szht. mellékletének 4. pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép, ezzel egyidejûleg kiegészül a követ-
kezõ 5. ponttal és az 5. pont számozása 6. pontra változik:

[Elszámolható]
„4. a) A gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként,

szakoktatóként, oktatóként foglalkoztatott dolgozó, vala-
mint a tanuló, illetve a hallgató gyakorlati képzésével
megbízott egyéb szakember díjazása, társadalombiztosí-
tási és egyéb járuléka, a munkába járás útiköltség-térítése,
amennyiben a tanuló, illetve hallgató gyakorlati képzését
és felügyeletét ellátó dolgozó a hozzájárulásra kötelezettel
munkaviszonyban áll.

b) Ha a fõállásban gyakorlati oktatóként, szakoktató-
ként foglalkoztatott dolgozóhoz beosztott tanulók, illetve
az 1. § (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott gya-
korlati képzésben részt vevõ hallgatók száma eléri a köz-
oktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben a szakkö-
zépiskolai és szakiskolai gyakorlati képzésre meghatáro-
zott átlagos csoportlétszámot (a továbbiakban: átlaglét-
szám), a dolgozó díjazásából elszámolható hányad felsõ
határa középfokú iskolai végzettségû dolgozó esetén a kö-
telezõ legkisebb munkabér háromszorosa, középiskolai
végzettséggel vagy mestervizsgával rendelkezõ dolgozó
esetében a kötelezõ legkisebb munkabér négyszerese, fel-
sõfokú iskolai végzettségû dolgozó esetén a kötelezõ leg-
kisebb munkabér négy és félszerese. Ha a tanulók, illetve
hallgatók száma nem éri el az átlaglétszámot, az elszámol-
ható hányad felsõ határát olyan arányban kell csökkenteni,
amilyen arányban a tanulók száma kevesebb az átlaglét-
számnál.

c) Nem fõállású oktató esetében munkabérének az a
része számolható el – legfeljebb a b) pontban meghatáro-
zott mértékig – oktatói díjazásként, amilyen arányban áll a
gyakorlati oktatás ideje a teljes munkaidejével. Amennyi-
ben az általa oktatott tanulók, illetve hallgatók létszáma
nem éri el az átlaglétszámot, akkor az e bekezdésben meg-
határozott oktatói díjazást olyan arányban kell tovább
csökkenteni, amilyen arányban kevesebb a tényleges lét-
szám az átlaglétszámnál.
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5. Amennyiben az oktatott tanulói, illetve hallgatói
átlaglétszám lehetõvé teszi a fõállású oktató, szakoktató
– 4. b) pont szerinti – bérköltségének elszámolását, akkor
elszámolható az oktató, szakoktató részére biztosított,
akkreditált szakmai, pedagógiai képzés költsége a saját
dolgozó képzési költségeinek elszámolására vonatkozó
szabályoknak megfelelõen.”

Záró rendelkezések

42. § (1) Ez a törvény – a (2)–(3) bekezdésekben foglal-
tak kivételével – 2007. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) E törvény 24–25. §-ai, 27. §-ának (1) bekezdése és
(3)–(6) bekezdései, 28. §-a, 30. §-ának (2) bekezdése,
31–33. §-ai, 34. §-ának (2)–(4) bekezdései, 35–39. §-ai és
41. §-a 2008. január 1-jén, 27. §-ának (2) bekezdése,
29. §-a, 30. §-ának (1) bekezdése, 34. §-ának (1) bekezdé-
se és 40. §-a 2008. szeptember 1-jén, 22. §-ának (2) bekez-
dése, valamint 23. §-ával megállapított Fktv. mellékleté-
nek ca) alpontja 2009. január 1-jén lépnek hatályba.

(3) E törvény 26. §-a 2008. január 1-jén lép hatályba az-
zal, hogy az eltérõ üzleti évet választó szakképzési hozzá-
járulásra kötelezett által a saját munkavállalója számára
2007. január 1-jét követõen szervezett képzés költségei-
nek a szakképzési hozzájárulási kötelezettsége terhére tör-
ténõ elszámolására a 2007. január 1-jén hatályos jogszabá-
lyok szerint kerülhet sor.

(4) Az e törvény hatálybalépését megelõzõen létreho-
zott térségi integrált szakképzõ központokat 2010. január
1-jéig át kell alakítani az e törvény 2. §-ának (2) bekezdé-
sében meghatározottaknak megfelelõen. Az átalakulási
kötelezettségüknek eleget nem tevõ térségi integrált szak-
képzõ központok fenntartói 2010. január 1-je után nem
jogosultak fejlesztési támogatás átvételére.

(5) Az e törvény 27. §-a (2) bekezdésének az Szht.
4. §-ának (5) bekezdését módosító részében, a 29. §-ában
és a 40. §-ában meghatározott tanulói átlaglétszám számí-
tásakor a 2008/2009. tanévben az e tanévre, a 2009/2010.
tanévben a 2008/2009. tanévre és a 2009/2010. tanévre
lejelentett tanulók létszámát kell alapul venni.

(6) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti az Szt.

a) 2. §-ának (4) bekezdése,
b) 4. §-a (2) bekezdésének h) pontja,
c) 8. §-ának (3)–(9) bekezdései,
d) 11. §-ának (2) bekezdésében az „ , illetve tananyag-

egységek (modulok)” szövegrész,
e) 54/B. §-ának 21. pontja.

(7) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti az Fktv.

a) 27. §-a és a § elõtti cím,
b) 19. §-ának (3) bekezdésében az „– az akkreditált fel-

sõoktatási program kivételével –” szövegrész.

(8) 2008. szeptember 1-jén hatályát veszti az Szht.
a) 9. §-a (2) bekezdésének c) pontja,
b) 14. §-ának (6) bekezdése azzal, hogy az alaprészbõl

– kérelemre – támogatás nyújtható a fõtevékenységként gya-
korlati képzést végzõ hozzájárulásra kötelezett tanmûhelyé-
ben e törvény hatálybalépését megelõzõen megkötött és az
Szt. 29. §-ának (1) bekezdése szerint – kizárólag a bejelentést
követõ tanévben kezdõdõ gyakorlati képzés folytatására –
bejelentett tanulószerzõdéssel rendelkezõ szakképzõ iskolai
tanuló gyakorlati képzéséhez, a megkötött tanulószerzõdések
esetén a megkötéskor hatályos, a bejelentett, megkötni szán-
dékozott tanulószerzõdések esetén a bejelentés idõpontjában
hatályos szabályok szerinti mértékben.

(9) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg az Szt.
a) 2. §-ának (3) bekezdésében a „15. §-ának (2) bekez-

désében” szövegrész helyébe „15. §-ának (3) bekezdésé-
ben” szövegrész,

b) 4. §-ának (5) bekezdésében a „(2) bekezdés a), b), d),
e), g) és h) pontjában” szövegrész helyébe a „(2) bekezdés
a), b), d), e), g), h) és i) pontjában” szövegrész,

c) 5. §-a (2) bekezdésének g) pontjában az „évente egy
alkalommal” szövegrész helyébe „évente három alkalom-
mal” szövegrész,

d) 8. §-ának (2) bekezdésében a „megyei (fõvárosi)
munkaügyi tanács” szövegrész helyébe a „regionális mun-
kaügyi tanács” szövegrész,

e) 11. §-ának (5) bekezdésében a „(3) bekezdés b) pont-
ja szerinti tantárgyakból” szövegrész helyébe a „(4) bekez-
dés b) pontja szerinti tantárgyakból” szövegrész,

f) 12. §-ának (1) bekezdésében a „rész-szakképesítés”
szövegrész helyébe a „részszakképesítés” szövegrész, a
„rész-szakképesítésre” szövegrész helyébe a „részszakké-
pesítésre” szövegrész,

g) 37. §-ának (3) bekezdésében a „15. § (4) és (5) be-
kezdése” szövegrész helyébe a „15. § (5) és (6) bekezdése”
szövegrész,

h) 54. §-ának (2) bekezdésében „a közoktatási törvény”
szövegrész helyébe „a közoktatási törvény és a költségve-
tési törvény” szövegrész,

i) 54. §-ának (3) bekezdésében a „2001. évi LI. tör-
vény” szövegrész helyébe a „2003. évi LXXXVI. törvény”
szövegrész
lép.

(10) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg az Fktv.
a) 13. §-ának (7) bekezdésében „a Magyar Akkreditá-

ciós Bizottság (a továbbiakban: MAB)” szövegrész helyé-
be „a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság
(a továbbiakban: MFAB)” szövegrész, az „a MAB” szö-
vegrész helyébe az „az MFAB” szövegrész,

b) 12. §-ának (4) bekezdésében az „intézmény akkreditá-
ciója” szövegrész helyébe az „intézményakkreditációja” szö-
vegrész, a (9) bekezdésében az „intézmény-akkreditációs”
szövegrész helyébe az „intézményakkreditációs” szövegrész,

c) 13. §-ának (2) bekezdésében az „intézmény-akkredi-
táció” szövegrész helyébe az „intézményakkreditáció”
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szövegrész, a „program-akkreditáció” szövegrész helyébe
a „programakkreditáció” szövegrész,

d) 19. §-ának (1) bekezdésében a „program-akkreditá-
ció” szövegrész helyébe a „programakkreditáció” szöveg-
rész,

e) 21. §-ának (3) bekezdésében „az (1) bekezdésben”
szövegrész helyébe „a (2) bekezdésben” szövegrész,

f) 22. §-ának (5) bekezdésében a „halmozottan fogyaté-
kos” szövegrész helyébe a „súlyosan-halmozottan fogya-
tékos” szövegrész
lép.

(11) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg az Szht.
14. §-ának (9) bekezdésében, 18. §-ának (2) bekezdésében
és 28. §-a (4) bekezdésének c) pontjában a „Bizottság”
szövegrész helyébe a „bizottság” szövegrész lép.

Sólyom László s. k., Dr. Szili Katalin s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

KÖZLEMÉNYEK

Az egészségügyi miniszter
közleménye

az egészségügyi szakképesítések írásbeli
vizsganapjairól, valamint az írásbeli tételek

átvételének idejérõl és módjáról

A 2007/2008. tanév rendjérõl szóló 19/2007. (III. 23.)
OKM rendelet felhatalmazása alapján az Országos Képzé-
si Jegyzékben szereplõ egészségügyi szakképesítések írás-
beli vizsganapjait az alábbiak szerint határozom meg.

2007. október 2-án 14 órától

– egészségügyi szakasszisztens (gyógyfoglalkoztató
szakasszisztens)

– egészségõr-fertõtlenítõ
– fizioterápiás asszisztens
– gyógyszertári asszisztens
– ortopédiai cipész
– képi diagnosztikai asszisztens
– egészségügyi operátor
– masszõr (sportmasszõr)
– klinikai szakápoló (epidemiológiai szakápoló)
– ortopédiai mûszerész
– ortopédiai kötszerész és fûzõkészítõ
– klinikai elektrofiziológiai asszisztens
– gyógyúszás foglalkoztató
– orvosi laboratóriumi technikai asszisztens
– fogászati asszisztens
– klinikai fogászati higiénikus

– egészségügyi szakasszisztens (hisztokémiai és im-
munhisztokémiai szakasszisztens)

– egészségügyi szakasszisztens (citológiai szakasszisztens)
– egészségügyi szakasszisztens (mikrobiológiai labo-

ratóriumi szakasszisztens)
– egészségügyi szakasszisztens (klinikai laboratóriumi

szakasszisztens)
– egészségügyi szakasszisztens (emésztõszervi endo-

szkópos szakasszisztens)
– egészségügyi szakasszisztens (mûtõs szakasszisztens)

2007. október 3-án 14 órától

– egészségügyi szakasszisztens (röntgen-mûtõs szak-
asszisztens)

– egészségügyi szakasszisztens (elektronmikroszkó-
pos szakasszisztens)

– egészségügyi szakasszisztens (radifarmakológiai
szakasszisztens)

– egészségügyi szakasszisztens (gyógyszertári analiti-
kus szakasszisztens)

– klinikai szakápoló (onkológiai szakápoló)
– egészségügyi gázmester (kártevõirtó)
– fülilleszték-készítõ
– egészségügyi szakasszisztens (kardiológiai szak-

asszisztens)
– egészségügyi szakasszisztens (általános és vasculáris

ultrahang-diagnosztikai szakasszisztens)
– kórszövettani-szövettani asszisztens
– klinikai szakápoló (körzeti-közösségi szakápoló)
– klinikai szakápoló (geriátriai szakápoló)
– egészségügyi szakasszisztens (transzfuziológiai

szakasszisztens)
– foglalkozás-egészségügyi szakápoló
– izotópasszisztens
– gyógyászati segédeszköz forgalmazó
– rehabilitációs tevékenység terapeuta
– egészségügyi kártevõirtó szakmunkás
– klinikai szakápoló (pszichiátriai és mentálhigiéniés

szakápoló)
– élelmezésvezetõ
– masszõr (fürdõsmasszõr)
– masszõr (gyógymasszõr)

2007. október 4-én 14 órától

– klinikai szakápoló (diabetológiai szakápoló)
– boncmester
– egészségügyi szakasszisztens (pulmonológus-aller-

gológus szakasszisztens)
– mentõápoló
– röntgenasszisztens
– klinikai szakápoló (gyermekintenzív-terápiás szak-

ápoló)
– egészségügyi szakasszisztens (aneszteziológiai szak-

asszisztens)
– ortopédiai technikus
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– ápoló
– szülésznõ
– csecsemõ- és gyermekápoló
– fogtechnikus
– mûtõssegéd
– egészségügyi szakasszisztens (szülészeti-nõgyógyá-

szati ultrahang-diagnosztikai szakasszisztens)
– egészségügyi menedzser
– orvosdiagnosztikai laboratóriumi technológus
– képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens
– ápolási asszisztens
– egészségügyi szakasszisztens (gyógyszerellátási

szakasszisztens)
– klinikai szakápoló (intenzív betegellátó szakápoló)
– klinikai szakápoló (nefrológiai szakápoló)
– klinikai szakápoló (hospice szakápoló és koordinátor)
– egészségügyi szakasszisztens (humángenetikai szak-

asszisztens)

2008. február 5-én 14 órától

– egészségügyi szakasszisztens (gyógyfoglalkoztató
szakasszisztens)

– egészségõr-fertõtlenítõ
– fizioterápiás asszisztens
– gyógyszertári asszisztens
– ortopédiai cipész
– képi diagnosztikai asszisztens
– egészségügyi operátor
– masszõr (sportmasszõr)
– klinikai szakápoló (epidemiológiai szakápoló)
– ortopédiai mûszerész
– ortopédiai kötszerész és fûzõkészítõ
– klinikai elektrofiziológiai asszisztens
– gyógyúszás foglalkoztató
– orvosi laboratóriumi technikai asszisztens
– fogászati asszisztens
– klinikai fogászati higiénikus
– egészségügyi szakasszisztens (hisztokémiai és im-

munhisztokémiai szakasszisztens)
– egészségügyi szakasszisztens (citológiai szakasszisztens)
– egészségügyi szakasszisztens (mikrobiológiai labo-

ratóriumi szakasszisztens)
– egészségügyi szakasszisztens (klinikai laboratóriumi

szakasszisztens)
– egészségügyi szakasszisztens (emésztõszervi endo-

szkópos szakasszisztens)
– egészségügyi szakasszisztens (mûtõs szakasszisztens)

2008. február 6-án 14 órától

– egészségügyi szakasszisztens (röntgen-mûtõs szak-
asszisztens)

– egészségügyi szakasszisztens (elektronmikroszkó-
pos szakasszisztens)

– egészségügyi szakasszisztens (radifarmakológiai
szakasszisztens)

– egészségügyi szakasszisztens (gyógyszertári analiti-
kus szakasszisztens)

– klinikai szakápoló (onkológiai szakápoló)
– egészségügyi gázmester (kártevõirtó)
– fülilleszték-készítõ
– egészségügyi szakasszisztens (kardiológiai szak-

asszisztens)
– egészségügyi szakasszisztens (általános és vasculáris

ultrahang-diagnosztikai szakasszisztens)
– kórszövettani-szövettani asszisztens
– klinikai szakápoló (körzeti-közösségi szakápoló)
– klinikai szakápoló (geriátriai szakápoló)
– egészségügyi szakasszisztens (transzfuziológiai

szakasszisztens)
– foglalkozás-egészségügyi szakápoló
– izotópasszisztens
– gyógyászati segédeszköz forgalmazó
– rehabilitációs tevékenység terapeuta
– egészségügyi kártevõirtó szakmunkás
– klinikai szakápoló (pszichiátriai és mentálhigiéniés

szakápoló)
– élelmezésvezetõ
– masszõr (fürdõsmasszõr)
– masszõr (gyógymasszõr)

2008. február 7-én 14 órától

– klinikai szakápoló (diabetológiai szakápoló)
– boncmester
– egészségügyi szakasszisztens (pulmonológus-aller-

gológus szakasszisztens)
– mentõápoló
– röntgenasszisztens
– klinikai szakápoló (gyermekintenzív-terápiás szak-

ápoló)
– egészségügyi szakasszisztens (aneszteziológiai szak-

asszisztens)
– ortopédiai technikus
– ápoló
– szülésznõ
– csecsemõ- és gyermekápoló
– fogtechnikus
– mûtõssegéd
– egészségügyi szakasszisztens (szülészeti-nõgyógyá-

szati ultrahang-diagnosztikai szakasszisztens)
– egészségügyi menedzser
– orvosdiagnosztikai laboratóriumi technológus
– képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens
– ápolási asszisztens
– egészségügyi szakasszisztens (gyógyszerellátási

szakasszisztens)
– klinikai szakápoló (intenzív beteg ellátó szakápoló)
– klinikai szakápoló (nefrológiai szakápoló)
– klinikai szakápoló (hospice szakápoló és koordinátor)
– egészségügyi szakasszisztens (humángenetikai szak-

asszisztens)
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2008. május 19-én 8 órától

– egészségügyi szakasszisztens (gyógyfoglalkoztató
szakasszisztens)

– egészségõr-fertõtlenítõ
– fizioterápiás asszisztens
– gyógyszertári asszisztens
– ortopédiai cipész
– képi diagnosztikai asszisztens
– egészségügyi operátor
– masszõr (sportmasszõr)
– klinikai szakápoló (epidemiológiai szakápoló)
– ortopédiai mûszerész
– ortopédiai kötszerész és fûzõkészítõ
– klinikai elektrofiziológiai asszisztens
– gyógyúszás foglalkoztató
– orvosi laboratóriumi technikai asszisztens

2008. május 20-án 8 órától

– fogászati asszisztens
– klinikai fogászati higiénikus
– egészségügyi szakasszisztens (hisztokémiai és im-

munhisztokémiai szakasszisztens)
– egészségügyi szakasszisztens (citológiai szakasszisz-

tens)
– egészségügyi szakasszisztens (mikrobiológiai labo-

ratóriumi szakasszisztens)
– egészségügyi szakasszisztens (klinikai laboratóriumi

szakasszisztens)
– egészségügyi szakasszisztens (emésztõszervi endo-

szkópos szakasszisztens)
– egészségügyi szakasszisztens (mûtõs szakasszisztens)
– egészségügyi szakasszisztens (röntgen-mûtõs szak-

asszisztens)
– egészségügyi szakasszisztens (elektronmikroszkó-

pos szakasszisztens)
– egészségügyi szakasszisztens (radiofarmakológiai

szakasszisztens)
– egészségügyi szakasszisztens (gyógyszertári analiti-

kus szakasszisztens)
– klinikai szakápoló (onkológiai szakápoló)

2008. május 21-én 8 órától

– egészségügyi gázmester (kártevõirtó)
– fülilleszték-készítõ
– egészségügyi szakasszisztens (kardiológiai szak-

asszisztens)
– egészségügyi szakasszisztens (általános és vasculáris

ultrahang-diagnosztikai szakasszisztens)
– kórszövettani-szövettani asszisztens
– klinikai szakápoló (körzeti-közösségi szakápoló)
– klinikai szakápoló (geriátriai szakápoló)
– egészségügyi szakasszisztens (transzfuziológiai

szakasszisztens)
– foglalkozás-egészségügyi szakápoló
– izotópasszisztens

– gyógyászati segédeszköz forgalmazó
– rehabilitációs tevékenység terapeuta
– egészségügyi kártevõirtó szakmunkás
– klinikai szakápoló (pszichiátriai és mentálhigiéniés

szakápoló)
– élelmezésvezetõ
– masszõr (fürdõsmasszõr)
– masszõr (gyógymasszõr)

2008. május 22-én 8 órától

– klinikai szakápoló (diabetológiai szakápoló)
– boncmester
– egészségügyi szakasszisztens (pulmonológus-aller-

gológus szakasszisztens)
– mentõápoló
– röntgenasszisztens
– klinikai szakápoló (gyermekintenzív-terápiás szak-

ápoló)
– egészségügyi szakasszisztens (aneszteziológiai szak-

asszisztens)
– ortopédiai technikus

2008. május 23-án 8 órától

– ápoló
– szülésznõ
– csecsemõ- és gyermekápoló
– fogtechnikus
– mûtõssegéd
– egészségügyi szakasszisztens (szülészeti-nõgyógyá-

szati ultrahang-diagnosztikai szakasszisztens)
– egészségügyi menedzser
– orvosdiagnosztikai laboratóriumi technológus
– képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens
– ápolási asszisztens
– egészségügyi szakasszisztens (gyógyszerellátási

szakasszisztens)
– klinikai szakápoló (intenzív betegellátó szakápoló)
– klinikai szakápoló (nefrológiai szakápoló)
– klinikai szakápoló (hospice szakápoló és koordinátor)
– egészségügyi szakasszisztens (humángenetikai szak-

asszisztens)

A szakmai vizsgákhoz az írásbeli tételek átvételének
ideje és módja

– a 2007. évi októberi vizsgákra 2007. szeptember
26-án,

– a 2008. évi februári vizsgákra 2008. január 30-án,
– a 2008. évi májusi vizsgákra 2008. május 14-én

8–15 óra között az Egészségügyi Szakképzõ és Tovább-
képzõ Intézetben vehetõk át hivatalos megbízás ellenében,
cím: 1085 Budapest, Horánszky utca 15.

Dr. Horváth Ágnes s. k.,
egészségügyi miniszter
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A Technikatanárok Országos Egyesületének
versenyfelhívása

A Technikatanárok Országos Egyesülete a társszerve-
zetekkel közösen a következõ két országos versenyt hirde-
ti meg a 2007/2008-as tanévben az általános iskola 7., 8.
évfolyamán tanuló gyermekek számára.

A versenyek célja:

Az elmúlt versenyek tapasztalatai alapján biztosítani a
téma iránt érdeklõdõ tanulók részére, hogy a mûveltségte-
rülethez tartozó ismeretek felhasználásával, alkalmazni tu-
dásával számot adjanak a környezettudatos magatartási
formákról, a fenntartható fejlõdés érdekében tett cseleke-
deteikrõl, tervezõ-, alkotótevékenységekrõl, a kivitelezés-
hez szükséges eszközök használatáról.

A versenyek közös jellemzõi:

Mindkét verseny felmenõrendszerû, melyre a megyei és
a budapesti fordulók gyõztes csapatait (19 megye, 2 fõvá-
rosi), valamint az elõzõ évben vándorserleget õrzõ
csapatot várjuk.

A csapatok háromfõsek lehetnek, általános iskola 7. és
8. osztályának megfelelõ életkorúak.

A felkészüléshez a forgalomban lévõ tankönyveket és a
témához illeszkedõ szakirodalmat javasoljuk.

A feladatok egyéni elméleti és csapatszinten megvaló-
sítható gyakorlati jellegûek lesznek a hagyománynak
megfelelõen.

A nevezési díj csapatonként 10 000 Ft, mely az étkezést,
szállást és a versenyen való részvétel költségeihez való
hozzájárulást tartalmazza.

1. IX. Országos Technikaverseny

A verseny meghirdetõje: Technikatanárok Országos
Egyesülete és Gyõr-Szabadhegyi Közoktatási Központ.

A verseny témája: A szállítás gépei az õskortól napjain-
kig.

Az emberréválás folyamán az anyagok mozgatása, azok
minél kényelmesebb, gazdaságosabb eljuttatása egyik
helyrõl a másikra, mindig foglalkoztatta az embert. Az
egyszerû csuszkától az automatizált szerkezetû gépekig
sokféle szállítóeszközt készítettek elõdeink, és ki tudja,
mit hoz még a jövõ?

A tanulókat e gondolatok jegyében készítsék a verse-
nyekre. Gyûjtsenek adatokat jelentõs technikatörténeti
eseményekrõl, feltalálókról a szállítás témakörében. Gya-
korolják az anyagmegmunkáló mûveleteket, szereléseket,
a modellkészítést.

A verseny fordulói és nevezési határidõk:

– iskolai fordulók 2008. január 31-ig, innen nevezés a
(fõvárosi) megyei fordulóra,

– megyei, fõvárosi fordulók 2008. március 15-ig, innen
nevezés a Megyei Pedagógiai Intézeteken keresztül az or-
szágos döntõre 2008. március 30-ig,

– országos döntõ: Gyõr-Szabadhegyi Közoktatási Köz-
pont, 9028 Gyõr-Szabadhegy, Kolini út 2–4., idõpontja:
2008. április utolsó hete.

A versennyel kapcsolatos információ kérhetõ Vas László-
né, Gyõr-Szabadhegyi Közoktatási Központ. Telefon: (96)
447-480, (20) 209-6567. E-mail: vas.laszlone@freemail.hu.

2. VII. Országos Életvitel és Gyakorlati Ismeretek Ver-
seny

A verseny meghirdetõje: Technikatanárok Országos
Egyesülete és ÁMK Deák Ferenc Általános Iskola,
Sajóbábony.

Téma: A környezettudatos életvitel múltja, jelen és jö-
võje a háztartásokban.

A lelkileg és testileg egészséges, gondolkodásában
kreatív, vállalkozó szellemében bátor, kiegyensúlyozott
gyermekek és felnõttek élettere a boldog család. Vala-
mennyi családnak fontos a közvetlen környezete és háztar-
tása.

A tanulók kutassák fel közvetlen környezetükben a ház-
tartási munkák sokféleségét, szokásrendszerét nagyszü-
leiktõl napjainkig, különös tekintettel a környezetvéde-
lemre és a gazdaságosságra. Tervezzenek környezetkímé-
lõ, energiatakarékos életviteli sémákat, háztartási gépeket.

A verseny fordulói:

– iskolai fordulók 2008. január 31-ig, innen nevezés a
(fõvárosi) megyei fordulóra,

– megyei, fõvárosi fordulók 2008. március 15-ig, innen
nevezés a Megyei Pedagógiai Intézeteken keresztül az or-
szágos döntõre 2008. március 30-ig,

– országos döntõ: ÁMK Deák Ferenc Általános Iskolá-
ja, 3792 Sajóbábony, Iskola tér 1. A nevezéseket erre a
címre kell küldeni! Országos döntõ idõpontja: 2008. május
hónapban.

A versennyel kapcsolatos információ kérhetõ Szokolyi
Piroska, ÁMK Deák Ferenc Általános Iskolája, 3792 Sajó-
bábony, Iskola tér 1. Telefon: (46) 449-494, (30)
981-7848. E-mail: pszokolyi@freemail.hu.

Sulák Istvánné s. k.,
TOE-titkár
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Technikatanárok XII. Országos Konferenciája
Budapest, 2007. szeptember 29.

A Technikatanárok Országos Egyesülete hagyományosan szervezi a szokásos évi konferenciáját és egyesületi közgyûlését.
Az egynapos rendezvény a „Kompetenciaalapú oktatás lehetõségei a technikai nevelés területén” témakört helyezi a

középpontba.
Az elõadók korunk követelményeire épített természet- és társadalomtudományok korszerû alkalmazásáról, a minden-

napi technikát áldássá változtató gyakorlati módszerekrõl szólnak.
A szakmai napot kiállítások, gyakorlati bemutatók teszik teljessé.
A közgyûlésen sor kerül a tisztújításra is.

A konferencia ideje: 2007. szeptember 29.

A konferencia helye: 1171 Budapest XVII. kerület, Zrínyi Miklós Általános Iskola, Sisakos sáska út 3.
(A megközelítés érdekében az Örs vezér térrõl külön autóbusz indul a konferencia helyszínére, melynek költségét a

részvételi díj tartalmazza. Az autóbusz 9.55 órakor indul és vissza 16.00 órakor. Kérjük, a jelentkezõ jelezze, hogy
igénybe kívánja-e venni ezt a különjáratot! Információ: Kántor Pálné kolléganõnél a (20) 477-0616-os telefonszámon.

Program
10.30–11.00: Megnyitó, a Technikai nevelésért emlékplakett átadása
11.00–13.00: Elõadások

– Oktatási Minisztérium részérõl aktuális témában
– Technikai tudomány képviselõi a tudomány jelenlegi állapotáról
– Gyakorló pedagógusok a kompetenciaalapú oktatásról

13.00–14.00: Ebéd
14.00–15.30: Egyesületi közgyûlés választása
15.30: Konferencia zárása

JELENTKEZÉSI LAP

Technikatanárok XII. Országos Konferenciája

Határidõ: 2007. szeptember 15.

Név: Beosztás:

Munkahely:

Levelezési cím:

Tel.:
Mobil:

E-mail:

Számlát a következõ névre és címre kérem:

Részvételi díj: 3800 Ft, amely az ebédet és a különbusz költségét is tartalmazza.

Dátum: ...................................................., 2007. ....................................................

...........................................................................................
a jelentkezõ cégszerû aláírása

A Jelentkezési lap kitöltése és cégszerû aláírása szerzõdéskötésnek minõsül, melynek beérkezése után küldjük meg a
számlát. Fizetés módja számla ellenében átutalással.

A Jelentkezési lap az alábbi címre küldendõ:

Sulák Istvánné TOE-titkár, 5000 Szolnok, Hunyadi út 65.
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A Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos
Szövetségének versenyfelhívása

A Magyar Gyorsírók és Gépírók Szövetsége a
2007–2008. tanévben a következõ szakmai – gyorsíró-,
gépíró-, szövegszerkesztõ – versenyeket rendezi meg.

Országos verseny
Gyorsírás B–C–D kategória, gépírás, szövegszerkesztés

I. forduló 2007. október 11–20.
Gyorsírás A–B–C–D kategória, gépírás, szövegszer-

kesztés II. forduló (döntõ): 2007. november 24., Budapest
Eredményhirdetés: 2007. december 8.

Bajnokság
Gyorsírás A–B–C kategória, gépírás, szövegszerkesztés

2008. február 23., Budapest.
Eredményhirdetés: 2008. március 8.

Teöreök Aladár tanulói verseny
Gyorsírás B–C–D kategória, gépírás, szövegszerkesztés

I. forduló 2008. április 18–25.
II. forduló (döntõ) 2008. május 24.
Eredményhirdetés 2008. június 6.

Nevezési díj versenyszámonként 20 év alatti verseny-
zõknek 400 Ft, 20 év felettieknek 600 Ft, részletes ver-
senykiírás és nevezési lap letölthetõ a www.magyosz.hu
címen vagy kérhetõ a szövetség telefonszámán:
(1) 268-0236.

Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetsége

Az ELTE
közleménye

habilitált doktori címet szerzettekrõl

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Habili-
tációs Bizottsága tudatja, hogy a lefolytatott habilitációs
eljárások eredményeként habilitált doktor címet nyert el.

Állam- és jogtudományok
Fleck Zoltán tv. egyetemi docens (ELTE)
Gellér Balázs József egyetemi docens (ELTE)
Rácz Lajos tv. egyetemi docens (ELTE)
Király Miklós tv. egyetemi docens (ELTE)

Irodalomtudományok
Demeter Júlia fõiskolai tanár (ELTE)
Széchenyi Ágnes tv. fõiskolai tanár (Eszterházy K. Fõis-

kola)

Nyelvtudományok
Fábián Zsuzsanna egyetemi docens (ELTE)
Vig István egyetemi docens (ELTE)

Szociológiai tudományok
Sik Endre tudományos fõmunkatárs (ELTE)

Fizikai tudományok
Diósi Lajos tudományos tanácsadó (MTA KFKI

RMKI)

Dr. Hudecz Ferenc s. k.,
rektor

Pályázati felhívás
felsõoktatási intézmények vezetõi, oktatói állásaira

A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM
pályázatot hirdet a
KERTÉSZETTUDOMÁNYI KAR
három dékánhelyettesi megbízás elnyerésére

A megbízásra kerülõ oktatási dékánhelyettes feladatai:
A dékán irányításával:
– a karon folyó alap- és posztgraduális képzési és tanter-

vi programokkal összefüggõ feladatok szervezése és
irányítása,

– a kari oktatásfejlesztési koncepció koordinálása és
végrehajtásának szervezése,

– a hallgatókkal való rendszeres kapcsolattartás,
– beiskolázási ügyekben PR-tevékenység szervezése,
– a dékán által meghatározott oktatási projektek, felada-

tok irányítása, koordinálása,
– a tanulmányi csoport munkájának szervezése és ellen-

õrzése a hivatalvezetõvel együttmûködve,
– a kar képviselete az intézményközi tankönyvkiadási

szakértõ bizottságban,
– a kari minõségügyi és minõségbiztosítási feladatok

szervezése és irányítása.

Az oktatási dékánhelyettesi megbízás legfeljebb 2011.
június 30-ig szól.

A megbízásra kerülõ tudományos és nemzetközi dékán-
helyettes fõbb feladatai:

A dékán irányításával:
– a karon folyó tudományos munka, illetõleg a fejleszté-

si koncepciók és programok kidolgozása, összehangolása,
megvalósítása,

– a kari pályázati feladatok koordinálása,
– hazai és nemzetközi kapcsolatok fejlesztése, a hazai és

nemzetközi szakmai intézetekkel és gazdálkodó szerveze-
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tekkel való oktatási és tudományos együttmûködés
szervezése, irányítása,

– a dékán által meghatározott tudományos és nemzetkö-
zi projektek, feladatok irányítása, koordinálása.

A tudományos és nemzetközi dékánhelyettesi megbízás
legfeljebb 2011. június 30-ig szól.

A megbízásra kerülõ gazdasági dékánhelyettes fõbb fel-
adatai:

A dékán irányításával:
– a kar költségvetésének és gazdálkodásának tervezése,

szervezése és ellenõrzése,
– a kar humánerõforrás-gazdálkodási és humánpolitikai

feladatainak szervezése és irányítása a szervezetiegy-
ség-vezetõkkel együttmûködve,

– a kar képviselete a karközi gazdálkodási és üzemelte-
tési feladatok tervezésében és ellenõrzésében,

– a dékán által meghatározott projektek, feladatok irá-
nyítása, koordinálása.

A gazdasági dékánhelyettesi megbízás legfeljebb 2011.
június 30-ig szól.

A dékánhelyettesi megbízásra pályázókkal szemben tá-
masztott követelmények:

Pályázatot a kar fõállású, teljes munkaidõben, közalkal-
mazotti jogviszonyban foglalkoztatott egyetemi tanárai és
egyetemi docensei nyújthatnak be, akik:

– rendelkeznek a karon folytatott legalább tízéves okta-
tói gyakorlattal, felsõoktatási intézményben szerzett veze-
tõi és szervezési tapasztalattal, tudományterületükön hazai
és nemzetközi elismertséggel, valamint egy világnyelv
elõadói szintû ismeretével,

– a kari oktatásban meghatározó diszciplínát eredmé-
nyesen mûvelnek,

– alkalmasak a megfelelõ kari programok irányítására
és az egyes szervezeti egységek munkájának összehan-
golására.

A pályázatra vonatkozó általános tudnivalók:
A pályázóknak meg kell felelnie a felsõoktatásról szóló

2005. évi CXXXIX. törvényben és a Budapesti Corvinus
Egyetem szervezeti és mûködési rendjében rögzített
feltételeknek.

A dékánhelyettesi megbízások elnyerésére benyújtott
pályázatnak tartalmaznia kell:

– a pályázó részletes szakmai, tudományos tevékenysé-
gét tartalmazó életrajzát, amelyben eddigi szakmai, veze-
tõi, oktatói és tudományos tevékenységére, valamint veze-
tõi munkájára, elért eredményeire, szakmai díjaira is ki
kell térnie,

– jelenlegi munkahelyének megnevezését, beosztását,
munkaköri besorolását,

– hazai és nemzetközi szervezetekben végzett tevékeny-
ségének leírását, a nemzetközi tudományos életben való
részvételét, publikációs tevékenységének ismertetését, va-
lamint munkaprogramját, amelyben vázolja a megpályá-
zott tisztség betöltésével kapcsolatos jövõbeni vezetésre,
fejlesztésre vonatkozó elképzeléseit, vezetõi munkáját.

A pályázatokhoz mellékelni kell:
– egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, ide-

gennyelv-ismeretet, egyéb szakmai képesítést tanúsító
okirat másolatát,

– személyi adatlapot (1 példányban),
– tudományos tevékenység nyilvántartásához szüksé-

ges adatlapot,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul pályá-

zati anyagának megismeréséhez – a vonatkozó jogszabály
és az egyetemi szabályok szerint – az erre jogosult bizott-
ságok és testületek részére,

– nyilatkozatot az egyetemen kívül fennálló munkavi-
szonyáról, közalkalmazotti/köztisztviselõi jogviszonyai-
ról, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyairól, azok
tartalmáról és idõbeli behatároltságáról,

– és minden olyan okiratot, amelyet a pályázó a pályázat
elbírálása szempontjából fontosnak tart.

A pályázatok elbírálása a törvényi elõírás és a BCE sza-
bályzatai szerint történik, a pályázatok beadási határidejét
követõ 90 napon belül.

A pályázatoknak 2007. szeptember 15-ig, de legkésõbb
a megjelenéstõl számított 30 napon belül kell a Budapesti
Corvinus Egyetem rektorának címezve (az egyetem Hu-
mán Erõforrás Iroda részére) beérkeznie 1 eredeti és 3 má-
solati példányban (1093 Budapest, Köztelek u. 8. I. emelet
110.).

A pályázatokkal kapcsolatban részletes szakmai felvilá-
gosítást a Kertészettudományi Kar Dékáni Hivatala (tele-
fon: 482-6298) ad, egyéb információ a 482-8545-ös
telefonszámon kérhetõ.

KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KAR
Közigazgatási Informatikai Tanszék
teljes munkaidõben foglalkoztatott
egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezésre kerülõ egyetemi docens fõbb oktatási és
kutatási feladatai:

– részvétel a BCE Közigazgatás-tudományi Kara nap-
pali, levelezõ, másoddiplomás informatika tárgyú képzé-
sében (elsõsorban IT-alapismeretek, Számítástechnikai al-
kalmazások, Közigazgatási informatika, Adatbázisrend-
szerek, Adatbázis-kezelés a közigazgatási gyakorlatban
címû tantárgyak oktatásában),
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– a tanszékhez kötõdõ hallgatók tanulmányi munkájá-
nak támogatása (demonstrátorok, szakdolgozatot készí-
tõk, TDK-munkát készítõk stb.),

– részvétel a tanszéken folyó kutatómunkában (elsõsor-
ban e-learning témakörben),

– tananyagfejlesztés,
– részvétel a tanszék profiljába illeszkedõ pályázatok

kimunkálásában, illetve nyertes pályázatok megvalósítá-
sában.

Pályázatot a kar azon teljes munkaidõben, közalkalma-
zotti jogviszonyban foglalkoztatott oktatói nyújthatnak be,
akik rendelkeznek egyetemi végzettséggel, doktori (PhD)
fokozattal, legalább két nyelv elõadói szintû ismeretével,
publikációs tevékenységgel, valamint oktatásban szerzett
többéves szakmai tapasztalattal.

Az egyetemi docensi kinevezés határozatlan idõre szól.

A pályázatra vonatkozó általános tudnivalók: a pályá-
zóknak meg kell felelnie a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvényben és a Budapesti Corvinus Egyetem
szabályzataiban rögzített feltételeknek.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó részletes szakmai, tudományos tevékenysé-

gét tartalmazó életrajzát, amelyben eddigi szakmai, okta-
tói és tudományos tevékenységére, elért eredményeire,
szakmai díjaira is ki kell térnie,

– a pályázó jelenlegi munkahelyének megnevezését, be-
osztását, munkaköri besorolását,

– hazai és nemzetközi szervezetekben végzett tevékeny-
ségének leírását, a nemzetközi tudományos életben való
részvételét, publikációs tevékenységének ismertetését,
valamint

– a tanszék által mûvelt tudományterület oktatásának
fejlesztésére és kutatására vonatkozó elképzeléseit.

A pályázathoz mellékelni kell:
– egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, ide-

gennyelv-ismeretet, egyéb szakmai képesítést tanúsító
okiratok másolatát,

– személyi adatlapot (1 példányban),
– a tudományos tevékenység nyilvántartásához szüksé-

ges adatlapot,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul pályá-

zati anyagának megismeréséhez – a vonatkozó jogszabály
és az egyetemi szabályok szerint – az erre jogosult bizott-
ságok és testületek részére,

– nyilatkozatot az egyetemen kívül fennálló munkavi-
szonyáról, közalkalmazotti/köztisztviselõi jogviszonyai-
ról, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyairól, azok
tartalmáról és idõbeli behatároltságáról,

– és minden olyan okiratot, amelyet a pályázó a pályázat
elbírálása szempontjából fontosnak tart.

A pályázatok elbírálása a törvényi elõírás és a BCE sza-
bályzatai szerint történik, a pályázatok beadási határidejét
követõ 90 napon belül.

A pályázatoknak a megjelenéstõl számított 30 napon
belül kell a Budapesti Corvinus Egyetem rektorának cí-
mezve (az egyetem Humán Erõforrás Iroda részére) beér-
keznie 1 eredeti és 3 másolati példányban (1093 Budapest,
Köztelek u. 8. I. emelet 110.). Továbbá a pályázat benyúj-
tásával egyidejûleg a pályázati anyagot (maria.czin-
ger@uni-corvinus.hu) elektronikus postai címre is – a vég-
zettséget, tudományos fokozatot, nyelvismeretet, valamint
egyéb szakmai képesítést igazoló dokumentumok (máso-
latának) kivételével – meg kell küldeni.

A pályázatokkal kapcsolatban részletes szakmai felvilá-
gosítást a Közigazgatás-tudományi Kar Dékáni Hivatala
(telefon: 482-6611) ad, egyéb információ a 482-8545-ös
telefonszámon kérhetõ.

TÁJÉPÍTÉSZETI KAR
Kert- és Szabadtér Tervezési Tanszék
teljes munkaidõben foglalkoztatott egyetemi docensi
munkakör betöltésére

A kinevezésre kerülõ egyetemi docens fõbb oktatási fel-
adatai:

– elõadói és gyakorlatvezetõi feladatok a Kert- és sza-
badtértervezés címû tárgyban,

– gyakorlatvezetõi feladatok a Kert- és szabadtérépítés
címû tárgy körében,

– elõadói és gyakorlatvezetõi feladatok a Kivitelezés-
szervezés címû tárgyban, továbbá

– diszciplínafejlesztési feladatok,
– tudományos kutatási és publikációs tevékenység kert-

és szabadtér-építészeti, történeti kertek rekonstrukciója,
tájtörténelem témakörökben,

– tanszéki kutatási és tervezési projektekben való rész-
vétel, témafelelõsként a kutatási és tervezési munkák irá-
nyítása, pályázati források biztosítása, különös tekintettel
a magyar történeti kertek és tájak kutatására, a kertépíté-
szet, kert- és szabadtértervezés mûemlékvédelmi szem-
pontjaira, a rekonstrukciós, rehabilitációs tervezésre,

– aktívan vegyen részt az oktatáshoz kapcsolódó szer-
vezési feladatokban,

– vállaljon aktív szerepet az egyetemi, a hazai és a nem-
zetközi szakmai szervezetek munkájában, a tanszék, illet-
ve a kar hazai és nemzetközi kapcsolatainak fejlesz-
tésében,

– képes legyen idegen nyelven gyakorlatot vezetni, elõ-
adásokat tartani, rendszeres egyetemi kurzusok, illetve
nemzetközi konferenciák, vendégoktatói meghívások
körében.
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Pályázatot a kar teljes munkaidõben, közalkalmazotti
jogviszonyban foglalkoztatott azon oktatói nyújthatnak
be, akik szakirányú végzettséggel, tudományos fokozattal
és legalább egy idegen nyelv elõadói szintû ismeretével,
továbbá a kert- és szabadtértervezés oktatásában elismert
szakmai tapasztalattal rendelkeznek.

Elõnyt élvez az a pályázó, aki a kert- és szabadtér-építé-
szet, történeti kertek rekonstrukciója témakörökben hazai
és nemzetközi publikációkkal rendelkezik, aki a kar nem-
zetközi életében már részt vesz, és aki díjnyertes pályáza-
tokkal is igazolta kert- és szabadtér-tervezési jártasságát,
képességeit.

Az egyetemi docensi kinevezés határozatlan idõre szól.

Kerttechnikai és Mûszaki Tanszék
teljes munkaidõben foglalkoztatott egyetemi docensi
munkakör betöltésére

A kinevezésre kerülõ egyetemi docens fõbb oktatási fel-
adatai:

– elõadói és gyakorlatvezetõi feladatok az Építészet
1–3. címû tárgyban,

– elõadói és gyakorlatvezetõi feladatok a Települési ér-
tékvédelem címû tárgyban,

– elõadói feladatok az Építészettörténet és a Történeti
szerkezetek címû tárgyban, továbbá

– diszciplínafejlesztési feladatok,
– tudományos kutatási és publikációs tevékenység épí-

tészeti, építészettörténeti, települési értékvédelmi és
mûemlékvédelmi témakörökben,

– tanszéki kutatási és tervezési projektekben való rész-
vétel, témafelelõsként a kutatási és tervezési munkák irá-
nyítása, pályázati források biztosítása, különös tekintettel
a települési értékvédelemre és mûemlékvédelemre,

– aktívan vegyen részt az oktatáshoz kapcsolódó szer-
vezési feladatokban,

– vállaljon aktív szerepet az egyetemi, a hazai és a nem-
zetközi szakmai szervezetek munkájában, a tanszék, illet-
ve a kar hazai és nemzetközi kapcsolatainak fejleszté-
sében,

– és képes legyen idegen nyelven gyakorlatot vezetni,
elõadásokat tartani, rendszeres egyetemi kurzusok, illetve
nemzetközi konferenciák, vendégoktatói meghívások
körében.

Pályázatot a kar teljes munkaidõben, közalkalmazotti
jogviszonyban foglalkoztatott azon oktatói nyújthatnak
be, akik szakirányú végzettséggel, tudományos fokozattal
és legalább egy idegen nyelv elõadói szintû ismeretével,
továbbá az építészet oktatásában elismert szakmai
tapasztalattal rendelkeznek.

Elõnyt élvez az a pályázó, aki építészeti, mûemlékvé-
delmi, települési értékvédelmi témakörökben hazai és
nemzetközi publikációkkal rendelkezik.

Az egyetemi docensi kinevezés határozatlan idõre szól.

A pályázatra vonatkozó általános tudnivalók: a pályá-
zóknak meg kell felelniük a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvényben és a Budapesti Corvinus Egyetem
szabályzataiban elõírt feltételeknek.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó részletes szakmai, tudományos tevékenysé-

gét tartalmazó életrajzát, amelyben eddigi szakmai, okta-
tói és tudományos tevékenységére, elért eredményeire,
szakmai díjaira is ki kell térnie,

– a pályázó jelenlegi munkahelyének megnevezését, be-
osztását, munkaköri besorolását,

– hazai és nemzetközi szervezetekben végzett tevékeny-
ségének leírását, a nemzetközi tudományos életben való
részvételét, publikációs tevékenységének ismertetését,
valamint

– munkaprogramját, amelyben vázolja a megpályázott
oktatói munkakör betöltésével kapcsolatos jövõbeni
elképzeléseit.

A pályázathoz mellékelni kell:
– egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, ide-

gennyelv-ismeretet, egyéb szakmai képesítést tanúsító
okiratok másolatát,

– személyi adatlapot (1 példányban),
– a tudományos tevékenység nyilvántartásához szüksé-

ges adatlapot,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul pályá-

zati anyagának megismeréséhez – a vonatkozó jogszabály
és az egyetemi szabályok szerint – az erre jogosult bizott-
ságok és testületek részére,

– nyilatkozatot az egyetemen kívül fennálló munkavi-
szonyáról, közalkalmazotti/köztisztviselõi jogviszonyai-
ról, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyairól, azok
tartalmáról és idõbeli behatároltságáról,

– és minden olyan iratot, amelyet a pályázó a pályázat
elbírálása szempontjából fontosnak tart.

A pályázatnak az Oktatási Közlönyben való megjele-
nést követõ 30 napon belül kell a Budapesti Corvinus
Egyetem rektorának címezve (az egyetem Humán Erõfor-
rás Irodája részére) beérkeznie 1 eredeti és 3 másolati pél-
dányban (1093 Budapest, Köztelek u. 8. I. emelet 110.).
Továbbá a pályázat benyújtásával egyidejûleg a pályázati
anyagot (maria.czinger@uni-corvinus.hu) elektronikus
postai címre is – a végzettséget, tudományos fokozatot,
nyelvismeretet, valamint egyéb szakmai képesítést igazoló
dokumentumok (másolatának) kivételével – meg kell
küldeni.
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A pályázat elbírálása – a törvényi elõírás és a BCE sza-
bályzatai szerint – a pályázat beadási határidejét követõ 90
napon belül történik.

A pályázattal kapcsolatban részletes szakmai felvilágo-
sítást a Tájépítészeti Kar Dékáni Hivatala (telefon:
482-6291) ad, egyéb információ a 482-8545-ös telefon-
számon kérhetõ.

A GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR
szervezeti egységhez tartozó, a
PPP keretében felújított, visszabérelt
Földes Ferenc Kollégiumának
kollégiumi igazgatói állására

A megbízásra kerülõ kollégiumi igazgató fõbb felada-
tai:

– az egyetem és a bérbeadó között létrejött üzemeltetési
szerzõdésben foglaltak szerint:

= a kollégium üzemeltetésének folyamatos ellenõr-
zése, a felmerült problémák jelzése az üzemeltetõ
képviselõjének,

= az üzemeltetõ által benyújtott számlák ellenõrzése,
a teljesítések igazolása,

= az üzemeltetõ és a kollégista hallgatók között fel-
merült problémák rendezése,

– a hatáskörébe tartozó dolgozók munkájának irányítá-
sa, tevékenységük ellenõrzése,

– a kollégium képviselete az egyetem, a karok és egyéb
szervezeti egységek vezetõ szervei, valamint külsõ szer-
vek elõtt,

– a kollégista hallgatók kollégiummal kapcsolatos
ügyeinek intézése,

– a kollégium hallgatói önkormányzatával való folya-
matos együttmûködés,

– közremûködés a kollégiumban mûködõ szakkollé-
giumok, öntevékeny hallgatói csoportok mûködési feltéte-
leinek biztosításában,

– mindazon irányítási, koordinációs feladatok ellátása,
amelyeket az egyetemi szabályzatok hatáskörébe utalnak.

Pályázatot azok nyújthatnak be, akik felsõfokú végzett-
séggel többéves felsõoktatásban eltöltött kollégiumi veze-
tõi gyakorlattal rendelkeznek.

Az igazgatói megbízás legfeljebb öt évre szól.

A pályázatra vonatkozó általános tudnivalók: a pályá-
zóknak meg kell felelnie a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvényben és a Budapesti Corvinus Egyetem
szervezeti és mûködési rendjében rögzített feltételeknek.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– szakmai önéletrajzot,
– végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevelek

másolatát, egyéb szakmai képesítést tanúsító okirat máso-

latát (külsõ pályázó esetén fenti okiratok közjegyzõ által
hitelesített másolatát),

– a pályázó jelenlegi munkahelyének megnevezését, be-
osztását, munkaköri besorolását,

– szakmai munkaprogramot, amelyben a pályázó vázol-
ja a kollégium mûködtetésével, vezetésével kapcsolatos
jövõbeni terveit és azok megvalósítására vonatkozó
elképzeléseit.

A pályázathoz mellékelni kell:
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot a vonat-

kozó jogszabály és az egyetem szabályzatai szerint erre jo-
gosult bizottságok és testületek megismerhessék,

– nyilatkozatot a jelenlegi munkaviszony (közalkalmazot-
ti) köztisztviselõi jogviszony mellett történõ további jogvi-
szonyról, valamint munkavégzésre irányuló egyéb jogvi-
szonyról, azok tartamáról és idõbeli behatároltságáról,

– és minden olyan iratot, amelyet a pályázó a pályázat
elbírálása szempontjából fontosnak tart.

A pályázat elbírálása – a törvényi elõírás és a BCE sza-
bályzatai szerint – a pályázat beadási határidejét követõ 90
napon belül történik.

A pályázatnak a megjelenéstõl számított 30 napon belül
kell a Budapesti Corvinus Egyetem rektorának címezve
(az egyetem Humán Erõforrás Iroda részére) beérkeznie 1
eredeti és 3 másolati példányban (1093 Budapest, Közte-
lek u. 8. I. emelet 110., telefon: 482-8545).

A pályázattal kapcsolatban részletes szakmai felvilágo-
sítást a Gazdálkodástudományi Kar Dékáni Hivatala (tele-
fon: 482-5322) ad, egyéb információ a 482-8545-ös
telefonszámon kérhetõ.

Dr. Mészáros Tamás s. k.,
rektor

A DEBRECENI EGYETEM
TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR
pályázatot hirdet a
FIZIKAI INTÉZET
Nanotechnológiai és Nanoelektronikai Részleg
egyetemi adjunktusi állásra

A kinevezendõ egyetemi adjunktus feladata: elõadások,
laboratóriumi gyakorlatok tartása a villamosmérnöki alap-
tudományok a digitális elektronika, valamint a méréstech-
nika témakörében. Oktatási feladatait elsõsorban a fizikus
BSc-, a villamosmérnök BSc- és a mérnök informatikus
BSc-képzésben kell ellátnia.

A pályázónak rendelkeznie kell mûszaki tudományok
területén szerzett PhD-fokozattal, és mérnökök oktatásá-
ban szerzett legalább ötéves gyakorlattal, a fenti témakö-
rökkel kapcsolatos publikációkkal.
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A pályázat elbírálásánál elõnynek számít kutatási projek-
tekkel alátámasztott eredményes hazai és nemzetközi
együttmûködés, az intézet érdekében mozgósítható nemzet-
közi kapcsolatok, szakdolgozatok és diplomamunkások
vezetésében való jártasság.

A pályázó egyebekben feleljen meg a Felsõoktatási tör-
vény, a Debreceni Egyetem, valamint a Természettudomá-
nyi Kar oktatókra/kutatókra vonatkozó elõírásainak.

Az állás – a kinevezési szerzõdésben ütemezett követel-
mények teljesítése esetén – határozatlan idõre szól, betölté-
sének kezdete 2008. január 1. Fizetés az egyetemi oktatók-
ra/kutatókra vonatkozó bértáblázat alapján.

A pályázatot a DE Természettudományi Kar dékánjának
címezve kell benyújtani a Dékáni Hivatalban kapható adat-
lapon meghatározott formában és mellékletekkel együtt, a
megjelenést követõ 30 napon belül [4010 Debrecen, Pf. 18.,
telefon: (52) 316-012].

Dr. Sailer Kornél s. k.,
dékán

A PANNON EGYETEM
pályázatot hirdet a
GEORGIKON MEZÕGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
Kertészeti Tanszékén
teljes munkaidejû egyetemi docensi álláshelyre

A kinevezett egyetemi docens feladata a „Szabadföldi
dísznövénytermesztés, Növényházi dísznövénytermesztés,

Díszfaiskola, Évelõk termesztése, Kertészeti alapismere-
tek, Faj- és fajtaismeret, Kertészet I., Kertészet II., Dend-
rológia tantárgyak elõadásainak tartása, a tananyag
összeállítása, fejlesztése; jegyzet, tankönyv, szakkönyv
írása. Irányítja a TDK- és szakdolgozatot, valamint dok-
tori (PhD) disszertációt készítõk, a tanársegédek és az ad-
junktusok munkáját. Aktívan részt vesz az egyetemi, il-
letve a hazai és a nemzetközi tudományos közéletben,
szakmai rendezvényeken, továbbá eredményes pályázati
tevékenységet folytat.

A pályázó rendelkezzék kertészmérnöki egyetemi vég-
zettséggel, PhD vagy azzal egyenértékû tudományos fo-
kozattal, legalább nyolcéves felsõoktatási gyakorlattal,
rendszeres magyar és idegen nyelvû publikációs tevé-
kenységgel, széles körû hazai és külföldi kapcsolatrend-
szerrel, egy világnyelv elõadói szintû ismeretével.

A pályázat beadási határideje: a megjelenéstõl számí-
tott 30 napon belül.

A pályázat elbírálására a pályázati határidõ lejártától
számított 90 napon belül kerül sor.

A pályázatokhoz szükséges formanyomtatványok, to-
vábbi információk a Személyzeti Osztályon szerezhetõk
be. Cím: 8200 Veszprém, Egyetem u. 10. Telefon: (88)
624-236.

Dr. Gaál Zoltán s. k.,
rektor
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Pályázati felhívás
nevelési-oktatási intézmények vezetõi állásaira 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

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

meg.

Rövidítések:

ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése



ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
ls: letelepedési segély
szl: szolgálati lakás
szsz: szolgálati szoba
szf: szolgálati férõhely
if: illetményföld
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
vgy: vezetõi program
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat
b: erkölcsi bizonyítvány
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
vp: vezetõi pótlék
vpr: vezetõi program

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

1. 2. 3. 4.

Óvodavezetõ

Mikrotérségi
Általános Iskola
és Napközi Otthonos
Óvoda
3341 Egercsehi,
Petõfi s. u. 6.

Mikrotérségi
Általános Iskola
és Napközi Otthonos
Óvoda Tagintézménye
Általános Iskola Bekölce
3343 Bekölce,
Béke u. 43.

Egyetemi vagy fõiskolai
szintû v., szakképzettség.
Elõny: pedagógus-
szakvizsga,
legalább öt év
pedagógus-munkakörben
szerzett szgy.

ÁEI: azonnal.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: a határidõ lejártát követõ
30. nap.
Pc: Mikrotérsége Általános Iskola
és Napközi Otthonos Óvoda
igazgatója

Schmidt Istvánné igazgató
Tel./fax: (36) 485-022
Tel.: (36) 585-022

Füle Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
8157 Füle,
Petõfi u. 22.

Napközi Otthonos
Óvoda
8157 Füle,
Széchenyi u. 59.

Egyetemi vagy
fõiskolai v.,
öt év szgy.
Elõny: közoktatás-
vezetõi szakon szerzett
v. és vezetõi gyakorlat.

ÁEI: azonnal.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: a beérkezést követõ
60 napon belül.
Juttatás: szl.
A pályázathoz csatolni kell:
kézzel írott szakmai ön.
Pc: Gubicza József polgármester
Füle Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete

Sajószentpéter Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
3770 Sajószentpéter,
Kálvin tér 4.

Sajószentpéteri
Központi Napközi
Otthonos Óvoda
3770 Sajószentpéter,
Harica u. 3.

Szakirányú felsõfokú v.,
öt év szgy.,
közoktatás-vezetõi
szakvizsga,
legalább öt év
magasabb vezetõi gyak.

ÁEI: 2007. dec. 1.
A megbízás 2017. júl. 31-ig min.
5 évre, max. 10 évre szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ elsõ testületi ülés
idõpontja (2007. novemberi ülés).
A pályázathoz csatolni kell: a
végzettséget igazoló oklevelek
közjegyzõ által hitelesített
másolatát
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Pc: Dr. Faragó Péter polgármester
Sajószentpéter
Városi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Intézményirányító
és Szervezési Osztály
3770 Sajószentpéter,
Kálvin tér 4.

Szeghalom Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
5520 Szeghalom,
Szabadság tér 4–8.

Napközi Otthonos
Óvoda és Bölcsõde
Szeghalom

Felsõfokú
óvodapedagógusi v.
pedagógus-munkakörben
legalább ötéves szgy.

ÁEI: 2008. jan. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: a pályázati határidõ leteltét
követõ testületi ülésen bírálja el.
Szl. nincs
Pc: Szeghalom város
polgármestere
Macsári József polgármester
Tel.: (66) 371-142

Iskolaigazgató és egyéb vezetõ

Ajka Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
8400 Ajka,
Szabadság tér 12.

Borsos Miklós
Általános Iskola
8400 Ajka,
Eötvös u. 9.

Fekete István –
Vörösmarty Mihály
Általános Iskola,
Gimnázium
és Szakközépiskola
8400 Ajka, Fürst S. u. 2.

Egyetemi szintû tanári v.
és szakképzettség,
legalább öt év
pedagógus-munkakörben
szerzett szgy.
A megbízással
egyidejûleg
pedagógus-munkakörben
történõ, határozatlan
idõre szóló alkalmazás.

ÁEI: 2008. júl. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig
öt évre szól.
Pbhi: 2008. febr. 28.
Pc: Shwartz Béla polgármester.
A pályázatot nyomtatott
és elektronikus formában kell
benyújtani.
e-mail:
szemelyzeti@polghiv.ajkanet.hu
Tel.: (88) 521-111

Karcag Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
5300 Karcag,
Kossuth tér 1.

Szentannai Sámuel
Mezõgazdasági
Szakközépiskola,
Gimnázium
és Kollégium
5300 Karcag,
Szentannai S. u. 18.

Varró István Szakiskola,
Szakközépiskola
és Kollégium
5300 Karcag, Varró u. 8.

A nevelési-oktatási
intézmény alap-
feladatának megfelelõ
pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
egyetemi v.
Legalább öt év szgy.,
nevelési-oktatási
intézményben,
pedagógus-munkakörben
fennálló határozatlan
idõre szóló alkalmazás.

ÁEI: 2008. jan. 21.
A megbízás 2013. júl. 31-ig szól.
Pehi: 2008. jan. 21.
Pc: Karcag Városi
Önkormányzat polgármestere
5300 Karcag,
Kossuth tér 1.

Nógrád Megyei
Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény
és Gyermekotthon
3060 Pásztó,
Fõ út 138.
Tel.: (32) 460-699

Balassagyarmati Óvoda
és Általános Iskola tag-
intézmény-vezetõ
2660 Balassagyarmat
Patvarci út 2.

Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat
és Pedagógia-szakmai
Szolgáltató Intézet
2600 Balassagyarmat,
Ady Endre út 27.

Gyógypedagógiai
tanári v.,
oligofrénpedagógiai–
bármely szakon,
legalább öt év
gyógypedagógus-munka-
körben szerzett szgy.
Elõny: vezetõi gyakorlat,
szakvizsga.

Pehi: a benyújtás határidejétõl szá-
mított 60 napon belül.
ÁEI: az elbírálást követõen azonnal.
A vezetõi megbízás 2012. július
31-ig szól, kivéve a Szátoki Gyer-
mekotthon intézményegység-veze-
tõi megbízást, amely határozatlan
idõre szól.
A pályázathoz csatolni kell: szakmai
ön.; hitelesített om.
F.: Koós Istvánné igazgató
Tel.: 32/460-642
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Százszorszép Általános
Iskola, Készségfejlesztõ
Speciális Szakiskola
és Diákotthon
2656 Szátok,
Kossuth út 106–108.

Szátoki Gyermekotthon
2656 Szátok,
Kossuth út 106–108.

Szajk Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
7753 Szajk,
Kossuth L. u. 90.

Alsófokú Oktatási
Központ
7753 Szajk,
Petõfi u. 4.

Általános iskolai tanítói
vagy tanári v.,
legalább tíz éves szgy.
Öt év vezetõi gyakorlat

ÁEI: azonnal.
A megbízás öt évre szól.
Pc: Szajk Község polgármestere

Székesfehérvár
Megyei Jogú Város
Önkormányzat
Közgyûlésének
Oktatási Bizottsága
8000 Székesfehérvár,
Városház tér 1.

Vörösmarty Mihály
Általános Iskola,
8000 Székesfehérvár,
Ligetsor

Hunyadi Mátyás
Közgazdasági
Szakközépiskola
8000 Székesfehérvár,
Várkörút 35.

Fõiskolán, egyetemen
szerzett tanári, tanítói v.
és szakképzettség.
Legalább öt év
pedagógus-munkakörben
szerzett szgy.
Elõny: pedagógus-
szakvizsga.

Egyetemi szintû tanár v.
és szakképzettség,
vagy a képzés
szakirányának megfelelõ
egyetemi szintû v.
és szakképzettség
és emellett
pedagógus-szakvizsga
vagy azzal egyenértékû
vizsgát igazoló oklevél,
legalább öt év
pedagógus-munkakörben
szerzett szgy.
Elõny: pedagógus-
szakvizsga

ÁEI: 2008. jan. 1.
A megbízás 2013. júl. 31.
Pehi: legkésõbb a közgyûlés
2007. dec. ülésén kerül sor.
Pc: Székesfehérvár Megyei Jogú
Város polgármestere
8000 Székesfehérvár,
Városház tér 1.
A pályázatot három példányban
kell benyújtani
„Vörösmarty Mihály Általános
Iskola intézményvezetõ”
megnevezéssel.

ÁEI: 2008. febr. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig szól.
Pehi: legkésõbb a közgyûlés
2007. decemberi ülésén kerül sor.
Pc: Székesfehérvár Megyei Jogú
Város polgármestere
8000 Székesfehérvár,
Városház tér 1.
A pályázatot három példányban
kell benyújtani
„Hunyadi Mátyás
Közgazdasági Szakközépiskola
intézményvezetõ” megnevezéssel

Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Közgyûlés
4400 Nyíregyháza,
Hõsök tere 5.

Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Önkormányzat
Gyermekvédelmi
Központja
4456 Tiszadob,
Táncsics u. 12.

Felsõfokú szociális
alapvégzettség,
pedagógus, pszichológus
vagy mentálhigiénés
szakember, gyermek-
és ifjúságvédelmi

ÁEI: 2007. okt. 1.
A megbízás 2012. szept. 30-ig
szól.
Pbhi: a Szociális Közlönyben
történõ megjelenést követõ
30 nap.

2648 OKTATÁSI KÖZLÖNY 24. szám



1. 2. 3. 4.

tanácsadó, jogi szak-
okleveles családvédelmi
tanácsadó, szociális
igazgatásszervezõ
oklevéllel rendelkezõ:
jogász, igazgatás-
szervezõ, szociológus,
közgazdász szociál-
politikai szakon,
népmûvelõ, mûvelõdés-
szervezõ, védõnõ,
teológus, hittanár, hittan-
tanár, vagy szociális
menedzser oklevéllel
rendelkezõ: védõnõ,
teológus, hittanár,
hittantanár.
Szociális szakvizsga,
vagy annak a megbízást
követõ két éven belüli
megszerzésére történõ
kötelezettségvállalás,
legalább öt év felsõfokú
végzettséget, vagy
felsõfokú szakmai
képesítést igénylõ,
a gyermekvédelem,
a szociális ellátás, illetve
a közoktatás területén
végzett munkakörben
szerzett szakmai
gyakorlat.
Elõny: szociális
szakvizsga-bizonyítvány
megléte, egy idegen
nyelv ismerete.

Pehi: a pályázati határidõ lejártát
követõ megyei közgyûlés
ülésének napja.
A pályázathoz csatolni kell:
a végzettséget tanúsító okirat(ok)
közjegyzõ által hitelesített
másolatai(i), szociális
szakvizsga-bizonyítvány hiteles
másolata, vagy a pályázó
nyilatkozata arról, hogy a vezetõi
megbízást követõ két éven
belül vállalja a szociális
szakvizsga letételét.
Személyes adatok kezelésére
vonatkozó nyilatkozat.
Nyilatkozat arról, hogy a pályázó
zárt vagy nyilvános ülésén kéri
a pályázat elbírálását.
Pc: Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyei fõjegyzõ
4400 Nyíregyháza,
Hõsök tere 5.
Tel.: (42) 599-550
A megyei közgyûlés fenntartja
jogát, hogy megfelelõ pályázat
hiányában a pályázati eljárást
eredménytelennek nyilvánítsa.

Zalaegerszeg Megyei
Jogú Város Közgyûlése
8900 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 17–19.
Tel.: (92) 502-190

Belvárosi
Általános Iskola
8900 Zalaegerszeg,
Kosztolányi u. 17–21.

Pedagógus-munkakör
betöltéséhez elõírt
felsõfokú tanítói,
konduktor-tanítói vagy
tanári szakképzettség,
öt év szgy.

ÁEI: 2008. jan. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig öt
tanévre szól.
A pályázatot három példányban,
írásban kell benyújtani.
Pc: Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala
8900 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 17–19.
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Pályázati felhívás
pedagógus-munkakörök betöltésére

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

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

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

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

meg.

Rövidítések:

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

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

1. 2. 3. 4.

Óvodapedagógus

Általános Iskola
és Óvoda
8800 Nagykanizsa-Palin,
Alkotmány út 81.

Általános Iskola
és Óvoda
8800 Nagykanizsa-Palin,
Alkotmány u. 79.

Felsõfokú szakirányú
iskolai v.
(óvodapedagógus)

ÁEI: azonnal.
A megbízás határozott idõre szól.
f: Sabján Imre igazgató
Tel.: (93) 313-737

Tanító, tanár

Kiss Ferenc Általános
Iskola, Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény és Napközi
Otthonos Óvoda
6783 Ásotthalom,
Béke u. 3.

2 fõ pedagógus
heti 10-10 órás
munkaidõben

Zenemûvészeti
fõiskolai v.: zongora
vagy orgona szak.

Táncmûvészeti fõiskolai
v.: néptánc szak
(táncpedagógus)

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2008. jún. 30.
közötti idõtartamra szól.
f: hétköznap 8–16 óra között.
Tel.: (62) 291-408
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Szondi György
Szakközépiskola
és Szakiskola
2660 Balassagyarmat,
Régimalom út 2.

Gyógypedagógus
gépész szakoktató

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

ÁEI: azonnal.
Juttatás: étkh.
Tel.: (35) 301-600, (35) 501-600

Mathiász János Közép-
iskola és Szakiskola
8630 Balatonboglár,
Szabadság u. 41.
Tel.: (85) 351-316
e-mail: mathiasz@
mathiasz.sulinet.hu

Fizika–bármely szakos
tanár

Egyetemi v. ÁEI: azonnal.
Juttatás: szf.
Pc: igazgató

József Attila
Mûvelõdési Központ
és Alapfokú
Mûvészeti Iskola
5830 Battonya, Fõ u. 77.
Tel.: (68) 456-137

Táncpedagógus,
moderntáncoktató

Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
A pályázatot írásban kell
benyújtani.
f: az intézmény vezetõjénél
telefonon vagy személyesen
Tel.: (68) 456-137

Pestszentlõrinci
Közgazdasági
és Informatikai
Szakközépiskola
1184 Budapest,
Hengersor u. 34.

Magyar–történelem
szakos tanár

ÁEI: azonnal.

Csajági Református
Általános Iskola
8163 Csajág,
Szabadság u. 1–3.

Matematika–fizika
szakos tanár

angol–német
szakos tanár

Fõiskolai v., lehetõleg
református vallás

ÁEI: azonnal.
Juttatás: étkh., szl.
Tel.: (88) 440-117
e-mail:
suli@altiskcsajag.sulinet.hu

Általános
Mûvelõdési Központ
3561 Felsõzsolca,
Szent István út 2.

ÁMK Alapfokú
Mûvészeti Iskolája

zongora, szolfézs
szakos tanár, (fél állás,
határozatlan idõre)

ütõ szakos tanár (fél
állás, határozott idõre)

fuvola szakos tanár (fél
állás, határozott idõre)

Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
Juttatás: étkh. hozzájárulás
Pc: Figeczki Lászlóné
ÁMK igazgató
Tel.: (46) 584-225

Kinizsi Pál Élelmiszer-
ipari Szakképzõ Iskola
és Gimnázium
7400 Kaposvár,
Baross u. 19.
Tel./fax: (82) 422-675

Német–történelem
szakos tanár

Egyetemi v. ÁEI: azonnal.
Pc., f: az iskola igazgatója
Tel.: (82) 312-177

Zádor Úti
Általános Iskola
5300 Karcag,
Zádor u. 3.

Matematika–informatika
szakos tanár

Fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
A megbízás határozatlan
idõre szól.
Juttatás: utazási támogatás, étkh.
f: Nagy Józsefné igazgató
Tel.: (59) 503-085
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Irinyi János
Szakközépiskola
és Kollégium
3701 Kazincbarcika,
Egressy B. u. 1.

Magyar–angol
szakos tanár,

matematika–fizika
szakos középiskolai
tanár

2 fõ informatika szakos
középiskolai tanár

Egyetemi v. ÁEI: azonnal.

Bács-Kiskun Megyei
Önkormányzat
Kiskunhalasi Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézménye
6400 Kiskunhalas,
Köztársaság u. 17.
Tel.: (77) 422-553

Fuvola+szolfézs szakos
tanár

zongora szakos
pályakezdõ tanár

Zenemûvészeti fõiskolai
v.

ÁEI: azonnal.
Pc: Szõke Antal igazgató

ÁEI: azonnal.
A megbízás egy tanévre,
helyettesítésre szól.
Pc: Szõke Antal igazgató

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

Magyar–történelem
szakos tanár

matematika–fizika
szakos tanár

matematika–kémia–
testnevelés szakos tanár

Egyetemi v.
Elõny: vezetõi gyakorlat,
szakfelügyelet,
szaktanácsadás

egyetemi v., felnõtt
oktatásvezetõi gyakorlat

egyetemi v.

ÁEI: azonnal.

Damjanich János
Szakképzõ Iskola,
Gimnázium
és Kollégium
5435 Martfû,
Lenin út 15–17.
Tel./fax: (56) 450-005

Biológia szakos tanár

informatika szakos tanár

Egyetemi v. ÁEI: azonnal.

„Leg a láb” Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
5650 Mezõberény,
Petõfi S. út 17–19.

Néptáncpedagógus,

társastánc-pedagógus,

moderntánc-pedagógus,

képzõmûvészet-tanár
(festészet és kézmûves
tanszakon)

Magyar Táncmûvészeti
Fõiskolai v.,
illetve végzõs hallgató

Szakirányú fõiskolai v.,
ill. végzõs hallgató

Szvetnik Joachim
Általános Iskola
6449 Mélykút,
Rákóczi u. 1–3.
Tel.: (77) 460-055
vagy (70) 387-2305
Fax: (77) 460-075

Angol–kémia
szakos tanár

Fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
A megbízás határozott idõre szól.
Pc.: igazgató
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Könyves Kálmán
Általános Iskola
és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
3534 Miskolc,
Könyves Kálmán u. 2.

Rajz–vizuális
kommunikáció
szakos tanár

Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
Pehi: a benyújtási határidõt
követõ 15 nap.

Patay Sámuel
Általános Iskola
és Óvoda Igazgatója
3926 Taktabáj,
Alkotmány út 39.

Matematika–angol
szakos
általános iskolai tanár

ÁEI: azonnal.
Juttatás: tp.
Pc., f.: Szabadka Bertalanné
igazgató
3910 Tokaj,
Táncsics út 1.
Tel.: (20) 581-9825

Kereskedelmi
és Idegenforgalmi
Középiskola
3910 Tokaj,
Bodrogkeresztúri u. 5.
Tel.: (47) 552-094

Testnevelés–bármely
szakos tanár

ÁEI: 2007. aug. 15.
f: igazgató
Tel.: (47) 552-094

Újhelyi Imre
Mezõgazdasági
és Közgazdasági
Szakközépiskola
és Kollégium
7950 Szentlõrinc,
Erzsébet u. 1.
Tel.: (73) 570-107

Agrármérnöktanár,

informatikatanár,

közgazdász

Egyetemi v. Pc: Szabó Zoltán igazgató
Tel.: (73) 570-107

Lónyay Menyhért
Szakközép-
és Szakképzõ Iskola
4800 Vásárosnamény,
Kossuth út 19.
Tel.: (45) 570-062
Fax: (45) 472-400

2 fõ ruhaipari szakoktató
(férfiruha-készítõ
szakmai oktatására)

2 fõ cukrász szakoktató

Könnyûipari fõiskolai v.
(szakoktató szak), vagy
alapszakma, érettségi
és ötéves szgy.

vendéglátóipari fõiskolai
v. (szakoktatói szak)
vagy alapszakma,
érettségi és ötéves szgy.

ÁEI: azonnal.

Zalabéri Általános
Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény, Óvoda
8798 Zalabér,
Hunyadi u. 2.

Tanár-néptáncpedagógus
(teljes vagy félállásban)

Mûvészeti iskolai
néptánc-oktatásra

ÁEI: azonnal.
Állásinterjúra való behívás:
külön értesítés alapján.
A jelentkezõktõl levélben kérünk
telefonszámot is.
Tel.: (83) 376-008

Öveges József
Általános Mûvelõdési
Központ
8900 Zalaegerszeg,
Iskola u. 1.
Tel.: (92) 596-693

Kémia–biológia–
technika szakos tanár

Fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
Pc: Igazi István igazgató
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Pályázati kiírás érvénytelenítése

Az Oktatási Közlöny LI. évfolyam 10. számának 1279. oldalán megjelent Duráczky József Pedagógiai Fejlesztõ és
Módszertani Központ (7400 Kaposvár, Somssich P. u. 8.) által meghirdetett Somogy Megyei Tanulási Képességet Vizs-
gáló Szakértõi és Rehabilitációs Bizottság álláshelyre kiírt pályázat érvényét veszti.

Mihálovics Jenõ s. k.,
igazgató

A közlöny zárása után érkezett pályázati kiírások

Közlemény
„Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008” címmel

Tájékoztató csomag a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerben részt venni kívánó
települési önkormányzatok számára.

Általános tájékoztató

A kormányprogram által prioritásként meghatározott felsõoktatási szociális ösztöndíjrendszer az esélyteremtés érdeké-
ben a hátrányos helyzetû, szociálisan rászoruló fiatalok számára is elérhetõvé kívánja tenni a felsõoktatásban való rész-
vételt. E cél elérésének érdekében a Kormány mind központi költségvetési, mind pedig önkormányzati forrásokat mobi-
lizálni kíván.
Jelen tájékoztató csomagban a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2008. évi fordulójával
kapcsolatos általános információk, a 2008. évi pályázati fordulóhoz való csatlakozás feltételei és a pályázat lebonyolítá-
sának rendjére vonatkozó információ található. A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrend-
szer jogszabályi hátteréül a felsõoktatásban részt vevõ hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes téríté-
sekrõl szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet szolgál (a továbbiakban: Rendelet).
A Bursa Hungarica többszintû támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál:

1. A települési önkormányzatok által nyújtott támogatás:
A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat létrehozásának célja, hogy a szociális támogatási
rendszerben azon a szinten történjen a döntéshozás, ahol a legtöbb ismeret birtokában képesek a rászorultságot elbírálni.
Ennek megfelelõen az önkormányzat által évente kiírt Bursa Hungarica pályázat helyben kerül elbírálásra. A támogatás
havi összegét pályázónként állapítja meg az önkormányzat.

2. A megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás:
A megyei önkormányzat tetszõleges összeggel kiegészítheti a települési önkormányzat által támogatott pályázó vagy pá-
lyázók számára megítélt, települési önkormányzati forrásból fedezendõ ösztöndíj összegét.
(1. és 2. együtt: önkormányzati ösztöndíjrész.)

3. Intézményi támogatás:
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) a felsõoktatásban már tanuló vagy a továbbiak-
ban tanulni kívánó, szociálisan hátrányos helyzetû fiatalok támogatásához oly módon kíván hozzájárulni, hogy a telepü-
lési (és a megyei) önkormányzat által megállapított támogatási összeget az önkormányzati támogatással megegyezõ
mértékben – az Oktatási Közlönyben közzétett értékhatárig – kiegészíti. Az intézményi ösztöndíjrész egy fõre esõ maxi-
muma a 2007. évi fordulóban 5000 Ft/fõ/hó volt.
(Intézményi ösztöndíjrész.)
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A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerben való részvétel feltétele
a települési önkormányzatok számára

Az önkormányzatok számára a felsõoktatási önkormányzati szociális ösztöndíj pályázati rendszerében való részvé-
tel önkéntes. Az ösztöndíjpályázathoz történõ csatlakozás kizárólag az Általános Szerzõdési Feltételek 1. sz. mel-
lékletét képezõ Csatlakozási nyilatkozat eredeti, aláírt példányának megküldésével történhet. A Csatlakozási nyi-
latkozatot ajánlott küldeményként kell eljuttatni az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ Igaz-
gatósága (a továbbiakban: OKM Támogatáskezelõ) részére.

A Csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje: 2007. október 1. (postabélyegzõ)

Az önkormányzatnak a nyilatkozatot abban az esetben is el kell küldenie az OKM Támogatáskezelõ részére, ha a korábbi
pályázati forduló(k) során már tett ilyen nyilatkozatot. A Csatlakozási nyilatkozat visszaküldése önmagában nem jelent
anyagi kötelezettségvállalást, az önkormányzat a benyújtott pályázatok ismeretében dönt a támogatási összegek odaíté-
lésérõl.
Nem csatlakozhat a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008. évi fordulójához az
a települési önkormányzat, amelyet az Oktatási és Kulturális Minisztérium a 2007. évi pályázati fordulóban vál-
lalt kötelezettségeik megszegése miatt az ösztöndíjrendszer résztvevõi közül kizárt.
Az Általános Szerzõdési Feltételekben foglaltak szerint a Bursa Hungarica pályázati rendszerben részt venni kívánó te-
lepülési önkormányzatok az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kidolgozott feltételrendszernek megfelelõen leg-
késõbb 2007. október 1-jén kiírják a pályázatot a jelenlegi felsõoktatási hallgatók („A” típusú pályázat), illetve felsõok-
tatási tanulmányokat kezdeni kívánók („B” típusú pályázat) számára. A két pályázati felhívásnak az Általános Szerzõdé-
si Feltételekben meghatározott alapfeltételeket kell tartalmaznia. Ezek bõvítésére, illetve szûkítésére nincs lehetõség; a
pályázati felhívások az alapfeltételeken kívül kizárólag a pályázat elbírálásához szükséges egyéb feltételeket (pl. igazo-
lások benyújtása), valamint az önkormányzat által meghatározott prioritásokat tartalmazhatják. A pályázati kiírások szö-
vegezésében segítségükre lehet a mellékelt ajánlott szöveg, amelytõl az Általános Szerzõdési Feltételek 6. és 7. paragra-
fusainak figyelembevételével az önkormányzat jogosult eltérni.

Koordináció

Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelõi, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíjjal kap-
csolatos pénzkezelési feladatokat az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgatósága látja el.

Az OKM Támogatáskezelõ elérhetõsége: Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgatósága Bursa
Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 1244 Budapest, Pf. 920. Tel.: (1) 301-3266; (1) 301-3268
Fax: (1) 301-3220. E-mail: bursa@bursa.hu. Internet: www.bursa.hu.
Támogatás folyósítása: az önkormányzati ösztöndíjrész folyósításának technikai lebonyolításáért az OKM Támogatás-
kezelõ a felelõs.
Az ösztöndíjpályázat bankszámlaszáma (OKM Támogatáskezelõ számlaszáma): 10032000-00285128-00000000.
Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsõoktatási intézmény folyósítja a
hallgatónak, amelytõl a hallgató – az állami költségvetés terhére – támogatást kap. Amennyiben a hallgató egy idõben
több felsõoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, abban a felsõoktatási intézményben részesülhet tá-
mogatásban, amellyel elsõként létesített államilag támogatott hallgatói jogviszonyt. A felsõoktatási intézmények
szerzõdése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár –
két szakos képzés esetében a hallgató az állami felsõoktatási intézmény részérõl kaphat juttatást.
A támogatás folyósításának rendje az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet és a 2008. évi Általános Szerzõdési Felté-
telek alapján.

Önkormányzati ösztöndíjrész:
1. Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben átutalják az OKM Támogatáskezelõ számlaszámára a tá-
mogatott hallgatók öt havi támogatási összegét. Az utalás határidejét az Általános Szerzõdési Feltételek 19. §-a tartal-
mazza.
2. Az OKM Támogatáskezelõ az intézményi web oldalon keresztül nem nyilvános – jelszóval hozzáférhetõ – felületen
tájékoztatja a felsõoktatási intézményeket az adott félévben Bursa Hungarica ösztöndíjban részesülõ hallgatókról. A fel-
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sõoktatási intézmények ellenõrzik ezen hallgatók jogosultságát, és az interaktív web oldalon keresztül tájékoztatják az
OKM Támogatáskezelõt, hogy mely hallgatók részére utalható át az önkormányzati támogatás.
3. Az OKM Támogatáskezelõ a beérkezett támogatási összegeket a kifizetõhelyek (felsõoktatási intézmények) szerint
újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizetõ felsõoktatási intézményekhez abban az esetben,
ha az önkormányzat minden támogatott után a pontos támogatási összeget átutalta az OKM Támogatáskezelõ számlaszá-
mára.
4. Az önkormányzati ösztöndíjrész havi összegének kifizetése „A” típusú pályázó esetében március, „B” típusú pályázó
esetében október hónaptól, de legkésõbb a felsõoktatási intézményhez történt átutalást követõ elsõ ösztöndíjfizetéskor
indul az arra jogosult hallgatónak.
5. Amennyiben az OKM Támogatáskezelõ utalását követõen kiderül, hogy az utalási listán szereplõ, az intézmény által
korábban jogosultként visszaigazolt hallgatók közül valaki mégsem felel meg az ösztöndíj folyósításához szükséges fel-
tételeknek, a felsõoktatási intézmény az intézménynek átutalt, de a hallgató részére ki nem fizethetõ önkormányzati ösz-
töndíjrész összegét 30 napon belül köteles visszautalni az OKM Támogatáskezelõ számára.
6. Az OKM Támogatáskezelõ az adott tanulmányi félév lezárását követõen a ki nem fizetett önkormányzati ösztöndíjré-
szeket visszautalja a települési és megyei önkormányzatok bankszámlájára. Az önkormányzat saját hatáskörben dönt,
hogy a jogosulatlanság ellenére – nem Bursa támogatás jogcímen – mégis folyósítja-e a támogatottnak a már korábban
megítélt támogatást vagy sem.

Intézményi ösztöndíjrész:
A felsõoktatási intézmény a jogosultság ellenõrzését követõen a hallgatói juttatásokkal azonos rendben intézkedik az in-
tézményi ösztöndíjrész átutalásáról a támogatásra jogosult hallgató bankszámlájára.

A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008. évi fordulójának Általános
Szerzõdési Feltételei a települési önkormányzatok számára

Az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 20. § (5) bekezdése alapján jelen Általános Szerzõdési Feltételekben a Bursa Hun-
garica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz csatlakozó fõvárosi kerületi önkormányzatokra a települési
önkormányzatokra vonatkozó elõírások érvényesek, míg csatlakozása esetén Budapest Fõváros Önkormányzata a me-
gyei önkormányzatokkal megegyezõ módon vesz részt az ösztöndíjpályázatban.

1. § A települési önkormányzat saját maga jogosult a pályázat kiírására. A pályázat kiírásának feltétele, hogy a települési
önkormányzat csatlakozzon a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008. évi fordulójához.
Az ösztöndíjpályázathoz történõ csatlakozás kizárólag a jelen Általános Szerzõdési Feltételek 1. sz. mellékletét képezõ
Csatlakozási nyilatkozat eredeti, aláírt példányának megküldésével történhet. A Csatlakozási nyilatkozatot leg-
késõbb 2007. október 1-jéig (postabélyegzõ) ajánlott küldeményként kell eljuttatni az OKM Támogatáskezelõ ré-
szére (1244 Budapest, Pf. 920).
A települési önkormányzatnak a Csatlakozási nyilatkozatot abban az esetben is el kell küldenie az OKM Támogatáske-
zelõ részére, ha a korábbi pályázati forduló(k) során már tett ilyen nyilatkozatot.
Nem csatlakozhatnak a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008. évi fordulójához azok a
települési önkormányzatok, amelyeket az Oktatási és Kulturális Minisztérium a 2007. évi pályázati fordulóban vállalt
kötelezettségei megszegése miatt az ösztöndíjrendszer résztvevõi közül határozattal kizárt.

2. § A Csatlakozási nyilatkozatot az önkormányzat a pályázatok kiírását követõen nem vonhatja vissza.

3. § Az OKM Támogatáskezelõ a www.bursa.hu internetes oldalon a „Csatlakozott települések” menüpont alatt 2007.
október 10-ig nyilvánosságra hozza a 2008. évi fordulóhoz csatlakozott települések listáját.
Amennyiben a csatlakozni szándékozó település ezen listán nem szerepel, úgy Csatlakozási nyilatkozata nem érkezett
meg az OKM Támogatáskezelõ címére, vagy Csatlakozási nyilatkozatát az OKM Támogatáskezelõ nem volt jogosult el-
fogadni a csatlakozási határidõ elmulasztása miatt.
Amennyiben a Csatlakozási nyilatkozat nem érkezett meg az OKM Támogatáskezelõ címére, de a települési önkor-
mányzat az ajánlott küldemény „küldemény azonosítója” alapján bizonyítani tudja, hogy határidõben, a megfelelõ címre
megküldte azt, úgy az OKM Támogatáskezelõ külön kérelem nélkül köteles a Csatlakozási nyilatkozatot elfogadni.
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4. § Amennyiben az önkormányzat a Csatlakozási nyilatkozat benyújtására elõírt határidõt elmulasztja, vagy az
ajánlott küldemény „küldemény azonosítójával” nem tudja igazolni, hogy Csatlakozási kérelmét határidõben a
megfelelõ címre elküldte, indokolt kérelmet terjeszthet elõ az OKM Támogatáskezelõhöz a csatlakozás utólagos
elfogadása iránt. A kérelmet 2007. október 15-ig (postabélyegzõ) lehet elõterjeszteni.
Az önkormányzat a kérelem elõterjesztésével egyidejûleg az eredeti Csatlakozási nyilatkozatot is köteles benyújtani,
illetve a határidõn túl benyújtott Csatlakozási nyilatkozattal egyidejûleg az önkormányzatnak a kérelmet is elõ kell ter-
jesztenie. A kérelemben az önkormányzatnak nyilatkoznia kell arról , hogy az „A” és „B” típusú pályázatot határ-
idõben kiírta, és kötelezettséget vállal arra, hogy az Általános Szerzõdési Feltételekben foglaltaknak a továbbiak-
ban maradéktalanul eleget tesz. Nem támogatható azon önkormányzat méltányossági kérelme, amely az „A” és „B” tí-
pusú pályázat kiírásának határidõben nem tett eleget, vagy határidõben nem hirdette meg mindkét pályázatot.
A kérelemrõl a kérelemben megfogalmazott indokok mérlegelésével 2007. november 12-ig a felsõoktatási és tudomá-
nyos szakállamtitkár dönt, majd egyidejûleg döntésérõl tájékoztatja az OKM Támogatáskezelõt. A szakállamtitkár dön-
tésérõl 2007. november 20-ig az OKM Támogatáskezelõ értesíti az önkormányzatot.

5. § A pályázatok kiírásának határideje: 2007. október 1. A pályázatot az önkormányzat hirdetõtábláján és a helyben
szokásos egyéb módon kell közzétenni. A települési önkormányzat mind az „A”, mind a „B” típusú pályázatot köteles
kiírni oly módon, hogy az „A” és a „B” típusú pályázatok kiírásának megjelentetése egy idõben történjék.

6. § A pályázati kiírásnak kötelezõen tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) A pályázatot a települési önkormányzatnál írásban, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani. A pályáza-
ti ûrlap csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együttesen érvényes. A pályázati kiírásban
meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minõsül.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2007. október 31.
b) Az ösztöndíj idõtartama:
„A” típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egymást követõ tanulmányi félév (a 2007/2008. tanév második és a
2008/2009. tanév elsõ féléve);
„B” típusú pályázat: 3x10 hónap, azaz hat egymást követõ tanulmányi félév (a 2008/2009. tanév, a 2009/2010. tan-
év, és a 2010/2011. tanév).
c) Az ösztöndíjban kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezõk részesülhetnek.
d) A pályázók köre:
Az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban a rendvé-
delmi és katonai felsõoktatási intézmények hallgatói.
Az „A” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális
helyzetû felsõoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidõn belül, államilag támogatott,
teljes idejû (nappali tagozatos) felsõfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsõfokú
szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális hely-
zetû (a 2007/2008. tanévben utolsó éves, érettségi elõtt álló középiskolás, illetve felsõfokú diplomával nem rendelkezõ,
felsõoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) fiatalok jelentkezhetnek, akik a 2008/2009. tanévtõl
kezdõdõen felsõoktatási intézmény keretében államilag támogatott, teljes idejû (nappali tagozatos) felsõfokú alap-
képzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsõfokú szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2008-ban elõször nyernek felvételt felsõoktatási in-
tézménybe és tanulmányaikat a 2008/2009. tanévben ténylegesen megkezdik.
e) Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétõl függetlenül törté-
nik.
f) A pályázók a következõ személyi és egyéb adataikat kötelesek a pályázatban megadni:
„A” típusú pályázat: név; oktatási azonosítószám, állandó lakcím; tartózkodási cím; telefonszám; anyja születési
(leánykori) neve; születési helye és ideje; felsõoktatási intézmény, kar, szak/szakpár megnevezése. A pályázó az intéz-
mény, kar és szak/szakpár teljes nevét a 2007. évi Felsõoktatási Felvételi Tájékoztató alapján köteles megadni.
„B” típusú pályázat: név; oktatási azonosítószám, állandó lakcím; tartózkodási cím; telefonszám; anyja születési
(leánykori) neve; születési helye és ideje; középiskolájának neve és címe, az érettségi éve, az(ok) a felsõoktatási intéz-
mény(ek), kar(ok), szak(ok), ahol a pályázó felsõoktatási tanulmányokat kíván folytatni. A pályázó az intézmények, ka-
rok és szakok/szakpárok teljes nevét a 2007. évi Felsõoktatási Felvételi Tájékoztató alapján köteles megadni.
g) A pályázó szociális rászorultsága igazolására köteles megadni a vele egy háztartásban élõk egy fõre jutó havi nettó jö-
vedelmének forint összegét.
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Havi nettó jövedelem: szja- és tb-járulékok levonásával meghatározott munkabér és egyéb adóköteles, vagy nem adókö-
teles rendszeres jövedelem. A rendszeres jövedelem összegébe nem számítandó bele az anyasági segély, az árvaellátás, a
családi pótlék, lakhatási támogatás, rendszeres szociális segély, és minden egyéb nem adózó jövedelem. A nyugdíj, a
rokkant nyugdíj és a rendszeres szociális (rokkantsági) járadék, özvegyi nyugdíj (egy eltartott esetén), gyerektartás, ápo-
lási díj, gyed, álláskeresési támogatás, járadék összege továbbra is figyelembe veendõ az egy fõre jutó nettó jövedelem
kiszámításánál. (Kérdéses esetekben a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklete az
irányadó.)
h) Az „A” típusú pályázat esetén a benyújtandó pályázat kötelezõ melléklete a Jogviszony-igazolás arról, hogy a pá-
lyázó a d) pontban megjelölt képzéstípusok valamelyikében vesz részt.
i) A pályázók tájékoztatása az alábbiakról:
„A” és „B” típusú pályázat esetében: A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsõoktatási intéz-
mény hallgatói jogviszonyáról az OKM Támogatáskezelõnek, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújt-
son. A pályázó pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati ûrlapon rögzített személyes adatait a pályáza-
tot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat, és az Oktatási és Kulturális
Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgatósága részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jo-
gosultság ellenõrzése céljából – átadja illetõleg a pályázati forduló lezárultáig maga kezelje. A pályázó pályázata be-
nyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgatósága személyes
adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenõrzése céljából – a pályázati forduló
lezárultáig kezelje.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás
célja érdekében szükséges mértékben történõ nyilvánosságra hozatalához.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és tb-járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelõ jöve-
delemnek számít ugyanúgy, mint az intézmények által adott szociális és tanulmányi ösztöndíjak.
„B” típusú pályázat esetében:
A pályázók pályázatuk benyújtásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a felsõoktatási intézménybe történõ felvételi vizsgájuk
eredményérõl az Országos Felsõoktatási Információs Központ az OKM Támogatáskezelõnek, illetõleg a támogató ön-
kormányzatnak tájékoztatást nyújtson.
A „B” típusú támogatásban részesített pályázó 2008. szeptember 1-jéig a felvételi értesítõ másolatának megküldésével
köteles az OKM Támogatáskezelõ részére bejelenteni, hogy a 2008/2009. tanévben melyik felsõoktatási intézményben
kezdi meg tanulmányait. A pályázó köteles írásban nyilatkozni arról, hogy a 2008-as felvételi évet megelõzõen nyert-e
felvételt felsõoktatási intézménybe. Az a pályázó, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósítá-
sából és az ösztöndíjrendszer következõ évi fordulójából kizárható.
Amennyiben a „B” típusú pályázat során támogatásban részesülõ ösztöndíjas a támogatás idõtartama alatt sikeresen pá-
lyázik „A” típusú ösztöndíjra, „B” típusú ösztöndíját automatikusan elveszti.
j) Az ösztöndíjban részesülõ hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának idõszaka alatt minden, az ösztöndíj folyó-
sítását érintõ változásról haladéktalanul (de legkésõbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsõoktatási
intézményt, és az OKM Támogatáskezelõt. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesí-
teni az alábbi adatok változásakor:
– tanulmányok halasztása;
– tanulmányok helyének megváltozása (az új felsõoktatási intézmény, kar, szak, munkarend, finanszírozási forma meg-
adásával);
– tanulmányi státus (munkarend, képzési forma) változása;
– személyes adatainak (név, állandó lakcím) változása.

Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíjrendszer
következõ évi fordulójából kizárható. Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az
ösztöndíj folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követõen (június 30-ig, illetve január 31-ig) ki nem fizetett ösztön-
díjára már nem tarthat igényt.
k) Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsõoktatási intézmény részére
visszafizetni.
l) Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelõ adatokat szolgáltatta vagy
a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösz-
töndíj elnyerésérõl szóló tájékoztatást már kézhez vette.

7. § A pályázati kiírások a fentieken túl kizárólag a pályázat elbírálásához megkívánt mellékletek felsorolását és az ön-
kormányzat által meghatározott, a fentiekkel nem ellentétes elbírálási prioritások megjelölését tartalmazhatják. A támo-
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gatás megítélése nem köthetõ semmilyen késõbb bekövetkezõ feltételhez, illetõleg kötelezettség vállalásához (pl. a tele-
pülési önkormányzat illetékességi területén történõ munkavállaláshoz vagy további ott lakáshoz).

8. § A pályázatok benyújtása a települési önkormányzat által a pályázók rendelkezésére bocsátott ûrlapon történik. A te-
lepülési önkormányzat köteles gondoskodni arról, hogy a pályázati kiírások megjelenésétõl a pályázat benyújtásának ha-
táridejéig a pályázati ûrlapok a polgármesteri hivatalban, munkaidõben, elegendõ példányban a pályázók rendelkezésére
álljanak.

9. § A pályázati kiírásnak a Rendeletben, illetõleg jelen Általános Szerzõdési Feltételekben foglaltakkal ellentétes ren-
delkezései és kitételei érvénytelenek, a települési önkormányzat a pályázatot az érvénytelen rendelkezések figyelmen kí-
vül hagyásával köteles lebonyolítani.

10. § A települési önkormányzat saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat. A pályázatok elbírálásának határide-
je: 2007. november 28. A fenti határidõn túl a támogatásban részesíteni kívánt pályázók körét az önkormányzat még ab-
ban az esetben sem jogosult bõvíteni, ha jogosulatlanság vagy lemondás folytán az önkormányzatnak a Bursa Hungarica
ösztöndíjra szánt keretében pénzmaradvány jelentkezik.

11. § A települési önkormányzat az elbírálás során már meglévõ szabályzatai vagy az ösztöndíjrendszer elbírálására elfo-
gadott szabályzata alapján jár el, és döntését 2007. december 5-ig:
a) a jelen Általános Szerzõdési Feltételek 3. sz. mellékletét képezõ 2008. évi Bírálati lapon rögzíti;
vagy
b) online adatlapon rögzíti.
Az online adatlap használatának feltétele, hogy a települési önkormányzat a „Nyilatkozat az online adatbázis
használatáról” nyomtatvány kitöltésével kötelezettséget vállaljon arra, hogy a pályázati fordulóban online adat-
lapon rögzíti a beérkezett pályázatokról hozott döntését. Ebben az esetben a minisztérium kötelezettséget vállal
arra, hogy az adatrögzítéshez online adatlapot bocsát a települési önkormányzat rendelkezésére, amely az OKM
Támogatáskezelõ által üzemeltetett https://www.bursa.hu/telepules internet honlapon érhetõ el. Ezen online
adatlap az „A” és „B” típusú Bírálati lappal megegyezõ formátumú. A települési önkormányzat biztosítja az
online adatlap használatához szükséges hardvert és szoftvert. (Az online adatlap biztonságos mûködése Microsoft
Internet Explorer alkalmazását kívánja meg.) Az online adatlap használatához felhasználói névre (a megbízott
önkormányzati munkatárs által megadott e-mail cím) és jelszóra van szükség, amelyet a regisztrációs folyamat
során a megbízott önkormányzati munkatárs határoz meg. A regisztrációs folyamat részletes leírása a www.bur-
sa.hu internetes oldalon az „Információk a települési önkormányzatok részére” menüpont alatt megtalálható. A
települési önkormányzat tudomásul veszi, hogy az online adatlap kitöltése után a Bírálati lapokat köteles nyomta-
tott formában is elõállítani. A bírálati lapokat az online adatbázisból köteles kinyomtatni.

12. § Az elbírálás során a települési önkormányzat:
a) a határidõn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelõ pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indo-
kolja;
b) minden határidõn belül benyújtott, formailag megfelelõ pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja;
c) csak az illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkezõ pályázókat részesítheti támogatásban;
d) az elbírálás során fajra, nemre, bõrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi eredményre tekintet
nélkül kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálatára tekintettel járhat el.

13. § A települési önkormányzat a határidõn belül benyújtott, formailag megfelelõ pályázat elbírálása alapján a pályázót
minimum 1000 forint havi támogatásban részesíti, vagy a pályázó támogatási igényét elutasítja. A települési önkormány-
zat a megítélt támogatás havi összegét köteles a Bírálati lapra felvezetni. A megítélt támogatásnak havonta azonos össze-
gûnek és 100 forinttal maradék nélkül oszthatónak kell lennie. Amennyiben ez az összeg nem osztható maradék nélkül
százzal, az OKM Támogatáskezelõ az összeget automatikusan lefelé kerekíti.
A települési önkormányzat a megítélt havi támogatás összegét a pályázati forduló teljes tartamára garantálni köteles, an-
nak módosítására nem jogosult.

14. § A települési önkormányzat 2007. december 10-ig az önkormányzat hirdetõtábláján és a helyben szokásos egyéb
módon köteles nyilvánosságra hozni a Bursa Hungarica Felsõoktatási Ösztöndíjpályázat keretében általa nyújtott tá-
mogatások összesített adatait. Az adatok „A” és „B” típusú támogatottak szerinti bontásban a pályázók és a támogatot-
tak számát, az összes megítélt támogatást, a támogatás átlagos mértékét és mindazokat az önkormányzat által informatív-
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nak talált mutatókat tartalmazzák, melyek nem alkalmasak a támogatásban részesítettek illetve a pályázók személyének
azonosítására.

15. § A települési önkormányzat 2007. december 10-ig köteles döntésérõl, és annak indokairól írásban értesíteni a
pályázókat, illetve lehetõvé tenni, hogy a személyükre vonatkozó döntést az önkormányzat épületében megtekinthes-
sék.

16. § A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.

17. § A települési önkormányzat a kitöltött Bírálati lapokról és a benyújtott kötelezõ mellékletekrõl másolatot készít irat-
tára számára, majd az általa támogatott pályázók Bírálati anyagát 2007. december 7-ig elküldi az illetékes megyei ön-
kormányzat részére oly módon, hogy az „A” és a „B” típusú Bírálati anyagokat külön-külön kezelve, az általa megálla-
pított rangsornak megfelelõen (annak hiányában alfabetikus sorrendbe rendezve) rendszerezi.
A támogatott pályázók Bírálati anyaga az alábbiakból áll:
– pecsétlenyomattal, és legalább a jegyzõ aláírásával ellátott eredeti Bírálati lap, amely tartalmazza a pályázó részére
megítélt önkormányzati támogatás havi összegét;
– „A” típusú támogatott esetében eredeti Jogviszony-igazolás.

A települési önkormányzat a Bírálati anyaghoz csatolt, az Általános Szerzõdési Feltételek 4. sz. mellékletét képezõ
Összesítõ lapon feltünteti az általa a megyei önkormányzat számára elküldött Bírálati anyagok darabszámát, illetve a te-
lepülési önkormányzat által nem támogatott pályázatok számát. Ugyanerre a határidõre az OKM Támogatáskezelõ
részére elküldi az összes, általa nem támogatott, illetõleg az elbírálásból kizárt pályázat Bírálati anyagát.
A nem támogatott pályázók Bírálati anyaga az alábbiakból áll:
– pecsétlenyomattal, és legalább a jegyzõ aláírásával ellátott eredeti Bírálati lap.

Amennyiben a pályázati kiírásokra egyetlen pályázat sem érkezett, a települési önkormányzatnak az Összesítõ la-
pokat a fenti határidõre az OKM Támogatáskezelõ részére kell megküldeni.

18. § A megyei önkormányzat által hiánypótlásra felszólított települési önkormányzat köteles az illetékes megyei ön-
kormányzat részére a megadott határidõre a pótlásokat megküldeni.

19. § A megítélt ösztöndíjak összegét a települési önkormányzat köteles tanulmányi félévenként elõre egy összeg-
ben átutalni az OKM Támogatáskezelõ számlaszámára: 10032000-00285128-00000000
Az önkormányzati támogatások átutalásának határideje a tavaszi szemeszterre: 2008. január 31.
Az önkormányzati támogatások átutalásának határideje az õszi szemeszterre: 2008. augusztus 31.

20. § Az önkormányzat tudomásul veszi, hogy amennyiben az utalások során a jelen szerzõdés 19. §-ában meghatározott
határidõket nem tartja be, szerzõdésszegést követ el, és felelõsséggel tartozik minden, a hallgatókat a késedelmes utalás
következtében érõ kárért, amely a felsõoktatási intézményekhez történõ továbbutalás periodicitása folytán az önkor-
mányzat késedelmét többszörösen is meghaladó késedelembõl adódhat. Az önkormányzat tudomásul veszi, hogy a jelen
szerzõdés 19. §-ában meghatározott határidõben valamennyi általa támogatásban részesített ösztöndíjas részére megítélt
összeget köteles utalni, az utalás során beszámításra nincsen mód. Az OKM Támogatáskezelõ az önkormányzat nem ha-
táridõben történõ, nem a megfelelõ bankszámlára történõ vagy pontatlan összegû átutalásából eredõ károkért felelõssé-
get nem vállal.

21. § Az önkormányzat köteles írásban értesíteni az OKM Támogatáskezelõt, ha az önkormányzat számlaszáma megvál-
tozik. Az OKM Támogatáskezelõ az értesítés elmulasztásából eredõ téves számlaszámra történõ átutalásból eredõ káro-
kért felelõsséget nem vállal.

22. § „A” típusú pályázat: A települési önkormányzat tudomásul veszi, hogy a felsõoktatási hallgatók számára megítélt
ösztöndíj megvonásra kerül, ha a hallgató az ösztöndíj folyósításának idõtartama alatt az ösztöndíj folyósítása feltételei-
nek nem felel meg. Az önkormányzat ezen esetben saját hatáskörben dönt, hogy – nem Bursa támogatásként, hanem más
jogcímen – folyósítja-e a már korábban megítélt támogatást vagy sem.
A felsõoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az önkormányzat csak abban az esetben vonhatja vissza, ha az
ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat illetékességi területérõl. A települési önkormányzat ebben az esetben
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határozatban rendelkezhet a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követõ tanulmányi félévtõl
ható hatállyal hozható meg.
„B” típusú pályázat: A települési önkormányzat tudomásul veszi, hogy a felsõoktatási intézménybe jelentkezõk számá-
ra kiírt pályázat pozitív elbírálása esetén a megítélt ösztöndíj hat egymást követõ tanulmányi félévre történõ folyósítását
garantálni köteles. A felsõoktatási intézménybe jelentkezõk számára megítélt ösztöndíj megvonásra kerül, ha a támoga-
tott a Rendelet alapján nem jogosult Bursa ösztöndíjra. Az önkormányzat ez esetben saját hatáskörben dönt, hogy – nem
Bursa támogatásként, hanem más jogcímen – folyósítja-e a már korábban megítélt támogatást vagy sem.
A felsõoktatási intézménybe jelentkezõk számára megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja abban az eset-
ben, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat illetékességi területérõl. A települési önkormányzat ebben az
esetben határozatban rendelkezhet a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követõ tanulmányi fél-
évtõl ható hatállyal hozható meg.
A „B” típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer jogosult és köteles felülvizsgálni.
A felsõoktatási intézménybe jelentkezõk számára megítélt támogatást a települési önkormányzat határozattal visszavon-
hatja, ha a vizsgálat során kiderül, hogy az ösztöndíjas szociális rászorultsága már nem áll fenn. A határozat csak a meg-
hozatalát követõ tanulmányi félévtõl ható hatállyal hozható meg. Amennyiben az ösztöndíjas a szociális rászorultság
vizsgálata során az önkormányzat által kért igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre, vagy az önkormányzattal a vizsgá-
lat során az együttmûködést egyéb módon kifejezetten megtagadja, az ösztöndíjas szociális rászorultságának megszûntét
vélelmezni kell.

23. § A települési önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás visszavonásáról szóló határozatának meg-
hozatalát követõen haladéktalanul, de legkésõbb 30 napon belül, a határozat egy kiadványának megküldésével értesíti az
OKM Támogatáskezelõt.

24. § Az ösztöndíj folyósítása – a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül – teljes egészében szünetel azokban a
tanulmányi hónapokban, amelyekben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya szünetel.

25. § Az önkormányzat által a Bírálati lapok kitöltése, továbbküldése, illetõleg a pályázati rendszer lebonyolítása során
bármikor elkövetett mulasztásokért és adminisztrációs tévedésekért az önkormányzat teljes felelõséggel tartozik. Az ön-
kormányzat által elkövetett mulasztások pótlására, az adminisztrációs tévedések, formai hibák kijavítására a jelen szer-
zõdésben megjelölt határidõk leteltét követõen nincsen mód.

26. § Az Általános Szerzõdési Feltételek hatálya a 2008. évi pályázati forduló teljes lebonyolításáig áll fenn. A 2008. évi
pályázati fordulóban elbírált pályázatok esetében a települési önkormányzat mindenkor a jelen Általános Szerzõdési
Feltételekben foglalt rendelkezéseknek megfelelõen köteles eljárni.
Az Általános Szerzõdési Feltételektõl eltérni nem lehet; csak az a települési önkormányzat csatlakozhat a pályázati rend-
szerhez, amely kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a támogatás folyósítása során mara-
déktalanul az Általános Szerzõdési Feltételekben foglaltaknak megfelelõen jár el. A települési önkormányzat tudomásul
veszi, hogy amennyiben nem az Általános Szerzõdési Feltételeknek megfelelõen jár el, az Oktatási és Kulturális Minisz-
térium az ösztöndíjrendszer résztvevõi közül kizárhatja, ez pedig a támogatásban részesített pályázók intézményi ösz-
töndíjrészének megvonásával jár.

Budapest, 2007. június 29.
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1. számú melléklet
Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgatósága
1244 Budapest, Pf. 920
részére ajánlott küldeményként postázandó
2007. október 1-jéig

CSATLAKOZÁSI NYILATKOZAT

Alulírott,………… .........................................................., mint a …………. ......................................... Önkormányzat
polgármestere (a polgármester akadályoztatása esetén teljes jogkörrel eljáró helyettese) jelen nyilatkozat aláírásával iga-
zolom, hogy az önkormányzat a jogszabályoknak megfelelõen kifejezett és visszavonhatatlan döntést hozott arról, hogy
csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetû felsõoktatási hallgatók, illetõleg felsõoktatási tanulmányokat kezdõ fia-
talok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008. évi fordulójához.
Kijelentem, hogy az önkormányzat a felsõoktatási hallgatók számára, valamint a felsõoktatási tanulmányokat kezdõ fia-
talok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008. évi fordulójának Általá-
nos Szerzõdési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása so-
rán maradéktalanul az Általános Szerzõdési Feltételekben foglaltaknak megfelelõen jár el.

................................................................... 2007. .................................................

P. H.

(aláírás) ..................................................................
(név)

NYILATKOZAT AZ ONLINE ADATBÁZIS HASZNÁLATÁRÓL1

Alulírott,………… , mint a …………. Önkormányzat polgármestere (a polgármester akadályoztatása esetén teljes jog-
körrel eljáró helyettese) jelen nyilatkozat aláírásával igazolom, hogy az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy
az Ösztöndíjrendszer 2008. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokról hozott döntését az OKM Támogatáskeze-
lõ által üzemeltetett https://www.bursa.hu/telepules Internet honlapon online adatbázisban rögzíti.
Az adatrögzítéssel megbízott munkatársa neve:
Beosztása:
Születési idõ:
E-mail cím:
Telefonszám:

................................................................... 2007. .................................................

P. H.

(aláírás) ..................................................................
(név)
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2. számú melléklet

BURSA HUNGARICA FELSÕOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT
ÜTEMTERV

A TELEPÜLÉSI és MEGYEI ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA

HATÁRIDÕ TEVÉKENYSÉG
I. szakasz: A PÁLYÁZAT KIÍRÁSÁTÓL A VÉGLEGES TÁMOGATÁSI LISTÁK ELKÉSZÍTÉSÉIG
2007. október 1. A csatlakozni kívánó települési önkormányzat visszajuttatja az aláírt Csatlakozási n yi-

latkozatot (1. sz. melléklet) az OKM Támogatáskezelõ részére, s így a Bursa Hungari-
ca Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008. évi fordulójának
résztvevõjévé válik.

2007. október 1. A csatlakozott települési önkormányzat kiírja a pályázatokat („A” és „B” típus együt-
tesen).

02007. október 10. A www.bursa.hu Internetes oldalon a „Csatlakozott települések” menüpont alatt meg-
tekinthetõ a 2008. évi pályázati fordulóhoz csatlakozott települések listája.

2007. október 15. A méltányossági csatlakozási kérelmek megküldése az OKM Támogatáskezelõ részé-
re.

2007. október 31. A pályázatok benyújtásának határideje.
2007. november 5. A megyei önkormányzat visszajuttatja a megyei önkormányzat és az OKM között kö-

tendõ 2008. évi Megállapodás öt egymással szó szerint megegyezõ, aláírt példányát az
OKM Támogatáskezelõ részére.

2007. november 12. A felsõoktatási és tudományos szakállamtitkár dönt a csatlakozás utólagos elfogadásá-
ról szóló méltányossági kérelmekrõl, és döntésérõl tájékoztatja az OKM Támogatás-
kezelõt.

2007. november 20. Az OKM Támogatáskezelõ értesíti az érintett önkormányzatokat a felsõoktatási és tu-
dományos szakállamtitkár döntésérõl.

2007. november 28. A települési önkormányzat elbírálja a beérkezett pályázatokat.
2007. december 5. A települési önkormányzatok döntésüket Bírálati lapon vagy az online adatbázisban

rögzítik.
2007. december 7. A települési önkormányzat a nem támogatott, és a pályázatból kizárt pályázók erede-

ti Bírálati anyagát az Összesítõ lapokkal együtt eljuttatja az OKM Támogatáskezelõ
részére.

2007. december 7. A települési önkormányzat a támogatott pályázók eredeti Bírálati anyagát és azok
kötelezõ mellékletét az Összesítõ lapokkal együtt eljuttatja a megyei önkormányzat
részére.

2007. december 10. A települési önkormányzat a Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján és a helyben szo-
kásos módon nyilvánosságra hozza a Bursa Hungarica Felsõoktatási Ösztöndíjpályá-
zat keretében általa nyújtott támogatások összesített adatait, és írásban értesíti a
pályázókat döntésérõl, valamint döntésének indoklásáról.

2008. január 21. Az OKM Támogatáskezelõ értesíti a nem támogatott pályázókat.
2008. január 25. A megyei önkormányzat meghozza döntését, azt felvezeti a Bírálati lapra, a pályázók

adatait az OKM Támogatáskezelõ által megadott módon rögzíti a Bursa online adat-
bázisban, továbbá erre az idõpontra az eredeti Bírálati anyagokat és azok kötelezõ
mellékletét, valamint az Összesítõ lapokat eljuttatja az OKM Támogatáskezelõhöz.

2008. március 14. Az OKM Támogatáskezelõ értesíti az „A” és „B” típusú támogatásban részesített pá-
lyázókat a Bursa ösztöndíj teljes havi összegérõl.

2008. március 21. Az OKM Támogatáskezelõ értesíti a települési és megyei önkormányzatokat az általuk
támogatásban részesített pályázók Bursa ösztöndíjának teljes havi összegérõl.
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Általános Szerzõdési Feltételek 4/A sz. melléklete
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Általános Szerzõdési Feltételek 4/B sz. melléklete
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„A” típusú pályázati kiírás

…………………. Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttmûködve ezennel kiírja a
2008. évre a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsõoktatási hallgatók számára a 2007/2008. tanév második és a 2008/2009. tanév elsõ félévére vonatkozóan

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû felsõok-
tatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidõn belül, államilag támogatott, teljes idejû
(nappali tagozatos) felsõfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsõfokú szakképzés-
ben folytatják tanulmányaikat.

Figyelem!
– Az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban a

rendvédelmi és katonai felsõoktatási intézmények hallgatói.
– A középiskolai akkreditált iskolarendszerû felsõfokú szakképzésben résztvevõ tanulók nem jogosultak a Bursa

Hungarica ösztöndíjra.
– Doktori (PhD) képzésben résztvevõk nem felelnek meg a pályázati kiírás feltételeinek.
– Külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2007 szeptemberében tanulmányaik utolsó évét megkezdõ hallgatók is. Amennyiben az
ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2008. õszén már nem áll fenn, úgy a 2008/2009. tanév elsõ félévére esõ ösztöndíj már
nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsõoktatási intézmény-
ben a pályázás idõpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2007/2008. tanév második félévére
már beiratkozzon a felsõoktatási intézménybe.
Az ösztöndíj idõtartama 10 hónap, azaz két egymást követõ tanulmányi félév (2007/2008. tanév második, illetve a
2008/2009. tanév elsõ féléve).

Az ösztöndíj folyósításának kezdete: 2008. március.

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2007/2008. tanév második fél-
évében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg
a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.
Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott, államilag támogatott
hallgatója a felsõoktatási intézménynek.
Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj folyósítása – a folyósítás
véghatáridejének módosítása nélkül – teljes egészében szünetel.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és tb-járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelõ jöve-
delemnek számít.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsõoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról az Oktatási
és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgatóságának, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.
A pályázó pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati ûrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot ki-
író települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat, és az Oktatási és Kulturális Mi-
nisztérium Támogatáskezelõ Igazgatósága részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogo-
sultság ellenõrzése céljából – átadja illetõleg a pályázati forduló lezárultáig maga kezelje.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ
Igazgatósága személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenõrzése céljából – a
pályázati forduló lezárultáig kezelje.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás
célja érdekében szükséges mértékben történõ nyilvánosságra hozatalához.
A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál írásban, a
hivatalban hozzáférhetõ pályázati ûrlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.

A pályázat benyújtási határideje: 2007. október 31.
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A pályázat kötelezõ mellékletei:
1. A felsõoktatási intézmény által kitöltött eredeti jogviszony-igazolás.
Amennyiben a pályázó egy idõben több felsõoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak azt
a felsõoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsõként létesített államilag támogatott hallgatói jogviszonyt.
A felsõoktatási intézmények szerzõdése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon
hitoktató, illetve hittanár – két szakos képzés esetében a hallgató az állami felsõoktatási intézményt köteles megnevezni.

2. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élõk egy fõre jutó havi nettó jövedelmérõl.

3. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok:

A pályázati ûrlap csak a fent meghatározott kötelezõ mellékletekkel együttesen érvényes, valamely melléklet hiá-
nyában a pályázat formai hibásnak minõsül.

A települési önkormányzat 2007. november 28-ig saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat:
– a települési önkormányzat a határidõn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelõ pályázatokat a bírálatból kizárja;
– az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétõl függetlenül törté-

nik.

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.
A települési önkormányzat döntésérõl és annak indokáról 2007. december 10-ig írásban értesíti a pályázókat.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgatósága 2008. március 14-ig írásban értesíti a tele-
pülési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegérõl és
az ösztöndíj-folyósítás módjáról.
Az ösztöndíjban részesülõ hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának idõszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósí-
tását érintõ változásról haladéktalanul (de legkésõbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsõoktatási
intézményt, és az OKM Támogatáskezelõt (1244 Budapest, Pf. 920). Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munka-
napon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:
– tanulmányok halasztása;
– tanulmányok helyének megváltozása (az új felsõoktatási intézmény, kar, szak, munkarend, finanszírozási forma meg-

adásával);
– tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma) változása;
– személyes adatainak (név, állandó lakcím) változása.

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsõoktatási intézmény részére
visszafizetni
A felsõoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja, ha az ösztöndíjas elköltözik a
települési önkormányzat illetékességi területérõl. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkez-
het a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követõ tanulmányi félévtõl ható hatállyal hozható
meg.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelõ adatokat szolgáltatta vagy a
pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösz-
töndíj elnyerésérõl szóló tájékoztatást már kézhez vette.
A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsõoktatásban
részt vevõ hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet
szolgál.
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„B” típusú pályázati kiírás

……………….. Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal együttmûködve ezennel kiírja a 2008. évre
Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsõoktatási tanulmányokat kezdeni

kívánó fiatalok számára

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû fiatalok
jelentkezhetnek, akik:

a) a 2007/2008. tanévben utolsó éves, érettségi elõtt álló középiskolások; vagy
b) felsõfokú diplomával nem rendelkezõ, felsõoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2008/2009. tanévtõl kezdõdõen felsõoktatási intézmény keretében államilag támogatott, teljes idejû (nappali ta-
gozatos) felsõfokú alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsõfokú szakképzésben kívánnak részt venni.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2008-ban elõször nyernek felvételt felsõoktatási in-
tézménybe és tanulmányaikat a 2008/2009. tanévben ténylegesen megkezdik.

Figyelem!
– Az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban a
rendvédelmi és katonai felsõoktatási intézmények hallgatói.
– A középiskolai akkreditált iskolarendszerû felsõfokú szakképzésben résztvevõ tanulók nem jogosultak a Bursa Hunga-
rica ösztöndíjra.

Az ösztöndíj idõtartama 3×10 hónap, azaz hat egymást követõ tanulmányi félév.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2008/2009. tanév elsõ féléve.
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2008/2009. tanév elsõ félévé-
ben megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a
pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott, államilag támogatott
hallgatója a felsõoktatási intézménynek.
Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj folyósítása – a folyósítás
véghatáridejének módosítása nélkül – teljes egészében szünetel.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és tb-járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelõ jöve-
delemnek számít.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsõoktatási intézménybe történõ felvételi vizsgája ered-
ményérõl az Országos Felsõoktatási Információs Központ az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ
Igazgatóságának, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.
A pályázó pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati ûrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot ki-
író települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat, és az Oktatási és Kulturális Mi-
nisztérium Támogatáskezelõ Igazgatósága részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogo-
sultság ellenõrzése céljából – átadja illetõleg a pályázati forduló lezárultáig maga kezelje.

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ
Igazgatósága személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenõrzése céljából – a
pályázati forduló lezárultáig kezelje.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsõoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról az Oktatá-
si és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgatóságának, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást
nyújtson.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás
célja érdekében szükséges mértékben történõ nyilvánosságra hozatalához.
A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál írásban, a
hivatalban hozzáférhetõ pályázati ûrlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.

A pályázat benyújtási határideje: 2007. október 31.
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A pályázat kötelezõ mellékletei:
1. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élõk egy fõre jutó havi nettó jövedelmérõl.

2. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok:

A pályázati ûrlap csak a fent meghatározott kötelezõ mellékletekkel együttesen érvényes, valamely melléklet hiá-
nyában a pályázat formai hibásnak minõsül.
A települési önkormányzat 2007. november 28-ig saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat:
– a települési önkormányzat a határidõn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelõ pályázatokat a bírálatból kizárja;
– az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétõl függetlenül törté-

nik.

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.
A települési önkormányzat döntésérõl és annak indokáról 2007. december 10-ig írásban értesíti a pályázókat.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgatósága 2008. március 14-ig írásban értesíti a települési
önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegérõl és az ösztön-
díj-folyósítás módjáról.
A pályázó a felvételi értesítõ másolatának megküldésével köteles írásban 2008. szeptember 1-jéig az Oktatási és
Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgatósága részére bejelenteni, hogy a 2008/2009. tanévben melyik
felsõoktatási intézményben kezdi meg tanulmányait. Továbbá a pályázó köteles írásban nyilatkozni arról, hogy a
2008-as felvételi évet megelõzõen nyert-e felvételt felsõoktatási intézménybe. Az a pályázó, aki értesítési kötele-
zettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíjrendszer következõ évi fordulójából
kizárható.

Amennyiben a „B” típusú pályázat során támogatásban részesülõ ösztöndíjas a támogatás idõtartama alatt sikeresen pá-
lyázik „A” típusú ösztöndíjra, „B” típusú ösztöndíját automatikusan elveszti.
Az ösztöndíjban részesülõ hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának idõszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósí-
tását érintõ változásról haladéktalanul (de legkésõbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsõoktatási
intézményt, és az OKM Támogatáskezelõt (1244 Budapest, Pf. 920). Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munka-
napon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:
– tanulmányok halasztása;
– tanulmányok helyének megváltozása (az új felsõoktatási intézmény, kar, szak, munkarend, finanszírozási forma meg-

adásával);
– tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma) változása;
– személyes adatainak (név, állandó lakcím) változása.

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsõoktatási intézmény részére
visszafizetni
A „B” típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer jogosult és köteles felülvizsgálni.
Amennyiben az ösztöndíjas a szociális rászorultság vizsgálata során az önkormányzat által kért igazolásokat nem bo-
csátja rendelkezésre, vagy az önkormányzattal a vizsgálat során az együttmûködést egyéb módon kifejezetten megtagad-
ja, az önkormányzat az ösztöndíjas szociális rászorultságának megszûntét vélelmezi, azaz az ösztöndíjas ösztöndíját el-
veszíti. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezhet a támogatás visszavonásáról. A határo-
zat csak a meghozatalát követõ tanulmányi félévtõl ható hatállyal hozható meg
A felsõoktatási intézménybe jelentkezõk számára megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja abban az esetben
is, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat illetékességi területérõl. A települési önkormányzat ebben az
esetben határozatban rendelkezhet a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követõ tanulmányi fél-
évtõl ható hatállyal hozható meg
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelõ adatokat szolgáltatta vagy a
pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösz-
töndíj elnyerésérõl szóló tájékoztatást már kézhez vette.
A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsõoktatásban
részt vevõ hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet
szolgál.
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Pályázati felhívás
felsõoktatási intézmények vezetõi álláshelyeinek betöltésére

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZÕ FÕISKOLAI KAR
pályázatot hirdet
fõigazgató-helyettesi megbízás ellátására belsõ kinevezéssel

A megbízás 4 év idõszakra szól.

A megbízás feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények: a fõigazgató-helyettesi megbízásra az pályázhat,
aki az Eötvös Loránd Tudományegyetemen határozatlan idõre szóló, teljes munkaidejû vezetõ oktatói kinevezéssel, a
karon folyó képzések holisztikus jellegének megfelelõ, több tudományágban szerzett egyetemi végzettséggel, PhD-, il-
letve CsC-fokozattal, kiemelkedõ szakmai (egyebek között tantárgy-pedagógiai) és közéleti tevékenységgel, valamint a
tanító szak gyakorlati képzésének ismeretével rendelkezik.

A fõigazgató-helyettes feladata: a kar oktatási ügyeinek felügyelete, a gyakorlati képzés koordinálása, az e területekhez
kapcsolódó továbbképzésekkel, szakirányú szakokkal, felsõfokú szakképzésekkel a tartalmi-szervezési kapcsolattartás,
e szakok felügyelete.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– személyi adatait,
– munkahelyének megnevezését, beosztást,
– legmagasabb iskolai végzettségének megjelölését,
– a vezetõi elképzeléseit, terveit, munkaprogramját.

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– egyetemi végzettséget, idegennyelv-tudást tanúsító okirat hiteles másolatát,
– szakmai publikációk jegyzékét,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok szerint erre jogosult sze-
mélyek megismerhetik.

A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben történõ megjelenést követõ 30. nap. A borítékon fel kell
tüntetni: „Pályázat az ELTE Tanító- és Óvóképzõ Fõiskolai Kar fõigazgató-helyettesi megbízatására”.
A szabályszerûen összeállított pályázatot – 2 példányban – az ELTE Tanító- és Óvóképzõ Fõiskolai Kar Fõigazgatói Tit-
kárságára (1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40.) kell benyújtani.

Dr. Hudecz Ferenc s. k.,
rektor

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
pályázatot hirdet a
FELNÕTTKÉPZÉSI ÉS EMBERI ERÕFORRÁS FEJLESZTÉSI KAR
Kultúratudományi Intézetébe
két egyetemi docensi állásra

I. A kinevezendõ egyetemi docens feladatai: Jogi alapismeretek, Kulturális szakigazgatás, Az oktatás jogi szabályozása,
A felnõttképzés jogi szabályozása és A mûvelõdési szféra jogi szabályozása címû tantárgyak tanítása, valamint az inté-
zetigazgató által megjelölt oktatási feladatok elvégzése; a kulturális és oktatási tevékenységek magyarországi és európai
szabályozási hátterének vizsgálata, továbbá az intézetigazgató által megjelölt kutatási feladatok elvégzése; a Kultúratu-
dományi Intézet gondozásában levõ alap- és mesterszakok, felsõfokú akkreditált szakképzések és szakirányú tovább-
képzések fejlesztése.
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A pályázóval szemben támasztott követelmények: büntetlen elõélet, jogi egyetemi végzettség (jogi szakvizsga elõnyt je-
lent), legalább PhD-fokozat lehetõleg neveléstudományok tudományágban, legalább tízéves felsõoktatási és kutatási
gyakorlat, szakmai és tudományos kapcsolatok bel- és külföldön, egy idegen nyelv elõadói, illetve oktatás szintû ismere-
te, szakmailag elismert és dokumentált publikációs tevékenység.

II. A kinevezendõ egyetemi docens feladata lesz: az általános szociológia, a mûvelõdésszociológia, illetve a szociológia
tudományággal kapcsolatos interdiszciplínák oktatása, oktatási terveinek elkészítése, folyamatos ápolása, korszerûsíté-
se, továbbá a kutatás-módszertani, a kulturális terepkutatási, a közösségfejlesztési, kulturális területfejlesztési szeminá-
riumok és gyakorlati projektek tervezése, vezetése, szakirányú pályázatok kezdeményezése, megoldása.
A pályázó rendelkezzen legalább PhD-fokozattal, német nyelvbõl középfokú C típusú állami nyelvvizsgával.
Legyen képes német nyelven önálló elõadások megtartására, s a szakterületének megfelelõen rendelkezzen elõadókész-
ségét bizonyító magyar és nemzetközi konferenciaanyagokban, önálló kötetekben vagy folyóiratokban megjelent német
nyelvû tanulmányokkal.
Legalább tízéves oktatási és kutatási gyakorlat szükséges a megjelölt szakterületen, amelyhez széles körû magyar és
nemzetközi kapcsolatrendszer, elismert közéleti szerep társul. A jelölt bizonyítsa a rendszeres publikációs tevékenysé-
gét és az állás elnyeréséhez szükséges elegendõ tudományos publikációk meglétét, a tudományszervezésben és a kutatá-
sokban betöltött kezdeményezõ szerepét, gazdag kutatási és projektvezetési tapasztalatait, az oktatásban és oktatásszer-
vezésben betöltött innovatív készségét. Mindezek alapján bizonyítsa nyitottságát, törekvését a vezetõ oktató és egyetemi
tanári követelmények jövõbeni teljesítése irányában.
A pályázati anyagok pályázati kérelembõl, szakmai önéletrajzból, az oktatói, kutatói, tudományos és szakmai tevékeny-
ség ismertetésébõl, publikációs jegyzékbõl állnak, illetve tartalmazniuk kell egy nyilatkozatot arról, hogy a pályázat tar-
talmát az arra illetékesek megismerhetik, továbbá mellékelni kell az oklevélmásolatokat, illetve egy érvényes hatósági
erkölcsi bizonyítványt.
Pályázatokat a megjelenéstõl számított 30 napon belül a Pécsi Tudományegyetem rektorának címére kell eljuttatni
(Pécs, Szántó K. János u. 1/b., levélcím: 7602 Pécs, Pf. 219) két példányban.
A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét követõ 60. nap.

Dr. Gábriel Róbert s. k.,
rektor

A SEMMELWEIS EGYETEM rektora
pályázatot hirdet a
FOGORVOSTUDOMÁNYI KARON
két dékánhelyettesi megbízásra

A pályázati eljárás lebonyolítását követõen a dékánhelyettesi megbízás határozott idõtartamra (3 évre) szól, mely megfe-
lelés esetén – legfeljebb a 65. életév betöltéséig – több alkalommal meghosszabbítható.

Fõbb munkaköri feladatok: a dékán munkájának segítése, a kar oktató-nevelõ, tudományos és gazdasági tevékenységé-
nek szervezésében, irányításában és ellenõrzésében való részvétel.

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– az egyetemen fennálló teljes munkaidejû egyetemi tanári vagy docensi közalkalmazotti jogviszony,
– szakirányú egyetemi diploma,
– a karon folytatott legalább tízéves oktatói tevékenység,
– szakterületén hazai és nemzetközi elismertség és kapcsolatrendszer,
– szakmapolitikai és közéleti aktivitás,
– vezetõi-szervezõi rátermettség,
– legalább egy világnyelven elõadás tartására képes, mind az által mûvelt tudományterületen, mind az oktatott tantárgy
teljes tematikai spektrumában,
– a hallgatók, a doktori képzésben részt vevõk, a tanársegédek tanulmányi és tudományos munkájának vezetésére, szer-
vezésére való alkalmasság,
– szakterületén hazai és nemzetközi elismertség és kapcsolatrendszer,
– hazai és nemzetközi szintû, sikeresen elnyert kutatási pályázatok témavezetõje vagy résztvevõje.
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A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó jelentkezését a pályázati kiírásban foglaltakra,
– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
– eddigi szakmai, vezetõi, oktató- és tudományos munkájának részletes ismertetését,
– a fontosabbnak ítélt publikációinak jegyzékét,
– idegennyelv-tudás és a jelentõsebb tanulmányutak feltüntetését,
– a kar menedzselésére vonatkozó elképzelését.

A pályázathoz mellékelni kell:
– egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, munkakört, idegennyelv-tudást, egyéb szakmai képesítést tanúsító ok-
iratok hiteles másolatát,
– személyi adatlapot (beszerezhetõ az egyetem Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságán vagy letölthetõ a
www.old.sote.hu/human weboldalról),
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy pályázati anyagát az egyetem szervezeti és mûködési szabályzatában
felsorolt bizottságok és testületek megismerjék,
– az önéletrajzot és a kar menedzselésére vonatkozó elképzeléseket elektronikus formában is, floppyn vagy az uani-
ta@rekhiv.sote.hu e-mail címre.

A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben történõ megjelenést követõ 30. nap.
A szabályszerûen összeállított pályázatot 2 példányban az egyetem Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságára (1085
Budapest, Üllõi út 26., gazdasági épület I. emelet 106. Ügyintézõ: Urbán Anita, telefon: 459-1500/5107-es mellék) kell
benyújtani.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázatok beadását követõ 30. nap.

Dr. Tulassay Tivadar s. k.,
rektor

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
pályázatot hirdet a
TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR
Földrajzi és Földtani Tanszékcsoportjába
tanszékcsoport-vezetõi tisztség betöltésére

A megbízandó tanszékcsoport-vezetõ feladata a tanszékcsoport szakmai, gazdasági és adminisztratív irányítása, az okta-
tó- és tudományos munka koordinálása, a hazai és nemzetközi kapcsolatok ápolása, továbbfejlesztése.
A pályázónak rendelkeznie kell szakirányú végzettséggel, vezetõi tapasztalattal és vezetõ oktatói kinevezéssel a tanszék-
csoport valamelyik tanszékére.

A megbízás 3 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 Szegedi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített feltéte-
leknek.
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A pályázatot 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 pályázat formai feltételeirõl a
(62) 544-008-as telefonszámon kérhetõ felvilágosítás.

Dr. Szabó Gábor s. k.,
rektor

A KECSKEMÉTI FÕISKOLA rektora
pályázatot hirdet a
GÉPIPARI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI MÛSZAKI FÕISKOLAI KAR
dékáni megbízásának ellátására

A megbízás a szenátusi elbírálást követõ hónap 1. napján kezdõdik és 4 évre szól.

A megbízás feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények:
– magyar állampolgárság,
– a kar képzési profiljának megfelelõ egyetemi végzettség, szakképzettség és tudományos fokozat,
– határozatlan idõre szóló, teljes munkaidejû egyetemi tanári vagy fõiskolai tanári kinevezés,
– több éves vezetõi gyakorlat,
– államilag elismert, legalább középfokú C típusú nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékû idegennyelv-ismeret.

A dékán feladata: a hatályos jogszabályok, valamint az intézmény szervezeti és mûködési szabályzata alapján a kar irá-
nyításával összefüggõ feladatok ellátása, különösen:
– a kar oktatási és kutatási tevékenységének irányítása, ellenõrzése és szaktanácsadás,
– a karhoz tartozó szervezeti egységek irányítása és munkájuk összehangolása,
– a kar képviseletének ellátása,
– a humánpolitikai munka irányítása a karon,
– a kari ügyekben kötelezettségvállalás a gazdasági-mûszaki fõigazgató ellenjegyzése mellett, a kötelezettségvállalásról
szóló szabályzatnak megfelelõen,
– a kar rendelkezésére álló pénzeszközök tekintetében utalványozási jogkör gyakorlása, a kötelezettségvállalásról szóló
szabályzatnak megfelelõen,
– a kar rendelkezésére álló keretek között felelõs a kar gazdálkodásáért,
– a kar fejlesztésére és korszerûsítésére vonatkozó koncepciók kialakítása, az erre irányuló munka szervezése és összefo-
gása.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– tudományos fokozatát, szakmai és egyéb díjait, idegennyelv-tudását,
– szakmai, illetõleg oktatási, tudományos, illetõleg szakmai szervezetben végzett munkáját, nemzetközi tudományos
életben való részvételét,
– a felsõoktatási intézmény vezetésével kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit, továbbá
minden olyan iratot, amelyet a pályázó fontosnak tart.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a végzettséget és szakképzettséget, tudományos fokozatot, egyetemi tanári, illetve fõiskolai tanári kinevezést, az ide-
gennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– a fontosabb publikációk, tudományos és mûvészeti alkotások, díjak jegyzékét,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és a
fõiskola szervezeti és mûködési szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázat megjelenésétõl számított 30. nap.
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A pályázatról bõvebb felvilágosítást az intézményben Nánásiné dr. Tóth Éva fõtitkár ad, 6000 Kecskemét, Ceglédi út 2.
Telefon: (76) 501-962.
A pályázatot a Kecskeméti Fõiskola rektorának címezve kell benyújtani: 6000 Kecskemét, Ceglédi út 2.
A pályázat elbírálásának határideje: 2007. december 31.
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Kecskeméti Fõiskola Gépipari és Automatizálási Mûszaki Fõiskolai Kar dékáni
megbízására”.

Dr. Danyi József s. k.,
rektor

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

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

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

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

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

meg.

Rövidítések:

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

1. 2. 3. 4.

Zárás után érkezett pályázatok

óvodavezetõi állások

Alap Községi
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
7011 Alap,
Dózsa György út 31.

Bóbita Óvoda
7011 Alap,
Vörösmarty u. 7.
óvodavezetõ

Az 1993. évi LXXIX.
tv. szerinti képesítési
elõírások teljesítése,
legalább 5 éves szgy.,
magyar állampolgárság

ÁEI: az elbírálást követõen
azonnal.
A megbízás a pályázat sikeres
elbírálásának napjától 2012. aug.
15-ig szól.
Pehi: a benyújtási határidõ lejár-
tát követõ elsõ képviselõ-testüle-
ti ülés.
Csatolni kell: hiteles oklevélmá-
solatot, továbbá a pályázó rész-
letes szakmai elképzeléseit.
szl: nincs.
Pc: Méhes Lajosné polgármester
Tel.: (25) 221-102

Bábonymegyer Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
8658 Bábonymegyer,
Dózsa György út 50.
Tel.: (84) 525-265

Óvodavezetõ Felsõfokú óvodapeda-
gógusi képesítés, leg-
alább 5 év szgy.
Elõny: óvodavezetõi
gyakorlat és helyisme-
ret

ÁEI: azonnal.
A magasabb vezetõi megbízás
idõtartama 5 év.
A pályázat elbírálására Bábony-
megyer Község Képviselõ-testü-
lete jogosult. A képviselõ-tes-
tület fenntartja a jogot a pályázat
eredménytelenné nyilvánítására.
Csatolni kell az óvoda nevelési
programhoz kapcsolódó vezetõi
programot, fejlesztõi elképzelé-
seket is.
f: dr. Ruff Flórián polgármester.
Tel.: (84) 525-265.
Pc: a község jegyzõjéhez (írás-
ban, zárt borítékban)
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Igazgatói és egyéb vezetõi állások

1. 2. 3. 4.

Abony Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2740 Abony,
Kossuth tér 1.
Tel./fax: (53) 360-010
Tel.: (53) 361-571

Városi Sportcsarnok
2740 Abony,
Kossuth tér 18.
intézményvezetõ

Szakirányú felsõfokú
v., 5 év szgy.
Elõny: szakmai vezetõi
gyakorlat

ÁEI: 2007. dec. 1.
A megbízás 5 évre, 2012. nov.
30-ig szól.
Pehi: a benyújtást követõ 30.
nap utáni elsõ képviselõ-testületi
ülés idõpontja.
Csatolni kell a közjegyzõ által
hitelesített okmányok másolatát,
s nyilatkozatot, miszerint a pá-
lyázó hozzájárul ahhoz, hogy
pályázati anyagát az illetékes bi-
zottságok megismerhessék.
Hiánypótlás lehetõsége egy al-
kalommal, 2 munkanapos határ-
idõvel biztosított.
ill: a közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXXIII.
tv., valamint a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. évi törvénynek a testne-
velés és sport területén történõ
végrehajtásáról szóló 89/1994.
(VI. 8.) Korm. rendelet alapján
kerül megállapításra.
szl.: nincs.
f: Pádár Éva közoktatási refe-
rens.
Tel.: (53) 360-135.
Pc: Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester
(2 példányban, zárt borítékban)

Rózsa Ferenc Gimná-
zium és Kollégium
5600 Békéscsaba,
Andrássy út 56.
Tel.: (66) 442-242.
Fax: (66) 325-998

Kollégiumi intézmény-
egység-vezetõ

Egyetemi v., minimum
5 éves középiskolai
kollégiumi gyakorlat

ÁEI: a pályázati eljárás lezárulá-
sát követõ elsõ munkanap.
A megbízás 5 évre szól.

Heves Megyei Közgyû-
lés
3300 Eger,
Kossuth L. út 9.
Tel.: (36) 410-359
Fax: (36) 411-106

Heves Megyei Önkor-
mányzat Egységes
Gyermekvédelmi Intéz-
ménye
3300 Eger,
Dobó tér 6/A
igazgató

A 15/1998. (IV. 30.)
NM rendelet 2. számú
melléklet II. Szakellátá-
sok cím 2–3. pontjában
elõírt felsõfokú képesí-
tés, legalább 5 év felsõ-
fokú végzettséget vagy
felsõfokú szakmai ké-
pesítést igénylõ, a gyer-
mekvédelem, a
szociális ellátását, ill. a
közoktatás területén

ÁEI: 2008. jan. 1.
A megbízás 5 évre, 2013. dec.
31-ig szól.
Pehi: a pályázatokat Heves me-
gye közgyûlése bírálja el a pá-
lyázat benyújtási határidejét
követõ 60 napon belül. (Várható
határideje: 2007 novemberi köz-
gyûlésen.)
Pbhi: a pályázati felhívás a Ma-
gyar Közlöny Hivatalos Értesítõ-
jében, a Szociális, valamint az
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végzett munkakörben
szerzett szgy.
Elõny: a gyermekvéde-
lem, a szociális ellátás,
illetve a közoktatás te-
rületén szerzett vezetõi
gyakorlat

Oktatási Közlönyben kerül köz-
zétételre. A benyújtás határideje
a pályázati felhívás utolsó köz-
zétételét követõ 30 nap.
Részletes szakmai ön., az állás
betöltéséhez szükséges képesíté-
sek meglétét igazoló okiratok
közjegyzõ által 3 hónapnál nem
régebbi hitelesített másolata, 3
hónapnál nem régebbi b. (vagy
ha a pályázó erkölcsi bizonyít-
ványhoz kötött munkakörben
dolgozik, az errõl szóló igazo-
lás), nyilatkozat, melyben a pá-
lyázó hozzájárul ahhoz, hogy
pályázati anyagát (beleértve a
személyes anyagait is tartalmazó
szakmai önéletrajzot) az eljárás-
ban résztvevõk megismerhessék,
abba beletekintsenek, nyilatko-
zat arról, hogy hozzájárul-e a pá-
lyázat nyilvános ülésen történõ
közgyûlési tárgyalásához.
f: a Heves Megyei Önkormány-
zat Hivatal Egészségügyi és
Szociális Iroda vezetõjénél kér-
hetõ.
Tel.: (36) 521-351.
Pc: Heves megye fõjegyzõje
(zárt borítékban, „Igazgatói Pá-
lyázat” megjelöléssel)

Ecseg–Kozárd
Önkormányzati Képvi-
selõ-testület
3053 Ecseg,
Hõsök tere 2.
Tel.: (32) 490-001
Fax: (32) 490-256

II. Rákóczi Ferenc Kör-
zeti Általános Iskola
3053 Ecseg,
Béke út 45.
igazgató

Felsõfokú szakmai v.,
5 év szgy.

ÁEI: 2007. dec. 1.
A megbízás 2017. aug. 15-ig
szól.
Pehi: 2007. nov. 30.
Csatolni kell: saját kézzel írott
ön., hitelesített om., a szakmai
életút bemutatása.
Pc: polgármesteri hivatal

Kerepes Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2144 Kerepes,
Vasút u. 42.
Tel.: (28) 561-056
Fax: (28) 561-060

Faluház
igazgató

Szakirányú egyetemi v.,
vagy nem szakirányú
egyetemi v. és felsõfo-
kú szakirányú munka-
köri szakvizsga, vagy
fõiskolai könyvtárosi,
közmûvelõdési képzett-
ség, kiemelkedõ szak-
mai vagy tudományos
tevékenység, legalább 5
éves vezetõi gyakorlat

ÁEI: azonnal.
A megbízás 5 évre szól, a mun-
kakört teljes munkaidõben kell
ellátni.
Pehi: a beadási határidõ lejártát
követõ 30 napon belül.
f: Wölbling Eszter humánpoliti-
kai ügyintézõ.
Tel.: (28) 561-055/125.
Pc: Franka Tibor polgármester.
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Mátészalka Város Ön-
kormányzata
4700 Mátészalka,
Hõsök tere 9.

Képes Géza Általános
Iskola
4700 Mátészalka,
Szokolay Õ. u. 2–4.
igazgató

Szakirányú felsõfokú
v., 5 év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy.

ÁEI: 2008. jan. 1.
A megbízás 5 évre, 2013. aug.
15-ig szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ elsõ képvise-
lõ-testületi ülés.
Pc: Szabó István polgármester
(írásban).
Tel.: (44) 501-361

Sáp Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
4176 Sáp,
Fõ u. 24.
Fax: (54) 464-259

Móricz Zsigmond Mû-
velõdési Ház és Könyv-
tár
4176 Sáp,
Fõ u. 24.
intézményvezetõ

A 150/1992. (XI. 20.)
Korm. rendeletben fog-
lalt képesítési elõírások
alapján

ÁEI: 2007. szept. 15.
A megbízás 5 évre, 2012. szept.
14-ig szól.
Pehi: a pályázat benyújtását kö-
vetõ 30 napon belül rendkívüli
képviselõ-testületi ülésen.
Csatolni kell: szakmai ön., ere-
deti vagy hitelesített om., vala-
mint nyilatkozat, mely szerint a
pályázó hozzájárul ahhoz, hogy
pályázatát az illetékes döntésho-
zó szerv megismerhesse.
Az intézmény megismerésére
elõre egyeztetett idõpontban van
lehetõség.
Pc. f: Karacs Imre polgármester
(2 példányban).
Tel.: (54) 707-060

Szobi Kistérség Önkor-
mányzatainak Többcélú
Társulási Tanácsa
2628 Szob,
Szent Imre u. 12.

Börzsönyvidéki Bölcsõ-
de, Óvoda, Általános
Iskola, Alapfokú Mûvé-
szetoktatási és Egysé-
ges Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény
intézményvezetõ.
Feladata: az intézmény
alapító okiratában meg-
határozott széles körû,
szakmai feladatok ellá-
tása, a pedagógiai mun-
ka irányítása.

Szakirányú egyetemi v.,
pedagógus szakvizsga
vagy azzal egyenértékû
képesítés, legalább 5 év
pedagógus munkakör-
ben szerzett szgy., pe-
dagógus munkakörben
fennálló alkalmazás,
vagy a megbízással
egyidejûleg pedagógus
munkakörben történõ,
határozatlan idõre való
alkalmazás vállalása,
büntetlen elõélet.
Elõny: idegen nyelv is-
merete, vezetõi gyakor-
lat

ÁEI: a pályázati eljárás sikeres
lezárását követõen azonnal.
A megbízás idõtartama 5 év.
Pehi: a benyújtást követõ elsõ
tanácsülés, de legkésõbb a be-
nyújtási határidõt követõ 30 nap.
Részletes szakmai ön., amely
tartalmazza az addigi munkahe-
lyek, munkakörök feltüntetését,
az egyetemi végzettséget, peda-
gógus szakvizsgát vagy azzal
azonos képesítést igazoló om.,
az intézmény vezetésére vonat-
kozó elképzelések, 3 hónapnál
nem régebbi b., nyilatkozat,
melyben a pályázó hozzájárul
ahhoz, hogy pályázati anyagát a
pályázat elbírálásában részt ve-
võk, illetve a Társulási Tanács
megismerhesse, illetve abba be-
letekintessen.
f: Galanits Béláné munkaszerve-
zet-vezetõ.
Tel.: (27) 570-690/31-es mellék.
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Pc: Remitzky Zoltán elnök (egy
eredeti példányban, zárt boríték-
ban „Intézményvezetõi pályá-
zat” megjelöléssel.
A pályázatot a jogszabályban
meghatározott módon kezelik.

Pályázati felhívás
pedagógus munkakörök betöltésére

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

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

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

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

meg.

Rövidítések:

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

Napközi Otthonos Óvo-
da
4335 Kántorjánosi,
Arany János út 40.
Tel.: (44) 350-242, 06
(30) 244-5648

Óvodapedagógus Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v.
Elõny: gyógypedagó-
gusi vagy fejlesztõpe-
dagógusi
szakképzettség

ÁEI: 2007. szept. 1.
Pehi: a pályázati felhívás megje-
lenésétõl számított 30 napon be-
lül

Kispatak Óvoda
2094 Nagykovácsi,
Dózsa György u. 39.
Tel./fax: (26) 389-305

Óvodapedagógus Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v.

ÁEI: 2007. nov. 5.
Pc., f: Kiszelné Mohos Katalin
óvodavezetõ.
Tel.: 06 (30) 244-3721

Duna-menti Közoktatási
Társulás Kodály Zoltán
Általános és Mûvészeti
Iskolája
6328 Dunapataj,
Kalocsai út 2.
Tel.: (78) 425-034
Fax: (78) 525-041

Zongoratanár
(teljes állás)

ének-zene-népzene,
népi játék, népszokás-,
társastánctanár
(óraadói állások)

Szakirányú fõiskolai
vagy egyetemi v.

Dezsõ Lajos Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény
2344 Dömsöd,
Kossuth L. u. 58.

citeratanár
(óraadói állás)

fatárgy-készítés tanár
(óraadó állás)

Zenemûvészeti fõisko-
lai tanár vagy tanárkép-
zõ fõiskolai tanári
oklevél
(ének-zene: népzene ta-
nár, vagy klasszikus
hangszeres szakon
szerzett okl. kiegészítve
népzene tanári szakkal)

képzõmûvész-, iparmû-
vész-, belsõépítész-,
bútortervezõ mûvész,
-kiállítástervezõ mû-
vész (egyetemi vagy
fõiskolai v.).
Mûvészeti rajz, mûvé-
szettörténet, ábrázoló
geometriai szakos kö-
zépiskolai tanár (kép-
zõmûvészeti fõiskola),
rajz, vizuális kommuni-
káció tanár (fõiskolai)
kiegészítõ OKJ szak-
képzettséggel

ÁEI: 2007. szept. 1.
f: (24) 513-005, (20) 369-6417
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Hunyadi Mátyás Általá-
nos Iskola Alapfokú Mû-
vészetoktatási Intézmény
és Községi Könyvtár
2314 Halásztelek,
Somogyi B. u. 50–52.
Tel.: (24) 474-231
Tel./fax: (24) 474-432

Rajz szakos tanár
[részmunkaidõs foglal-
kozásra (50%)]

ÁEI: 2007. szept. 3.

GESZ Nevelési Tanács-
adó
9200 Mosonmagyaróvár,
Szent István király u. 97.
Tel./fax: (96) 203-232,
(96) 204-560
E-mail: nevtanmo-
var@freemail.hu

Pszichológus

logopédus
(kistérségi logopédiai
feladatok ellátására)

ÁEI: azonnal

Kvassay Jenõ Általános
Iskola
2162 Õrbottyán,
Rákóczi F. u. 84.
Tel.: (28) 360-013
Fax: (28) 563-090

Tanító
(határozott idõre, 1
évre)

Fõiskolai v. ÁEI: 2007. szept. 1.
f: (28) 360-013

Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészetokta-
tási Intézmény
2721 Pilis,
Kossuth L. u. 30.
Tel.: (29) 498-123
Fax: (29) 499-066

Angol szakos tanár Szakirányú fõiskolai v. Jelentkezés személyesen vagy
telefonon Bazsonyiné Bódi csil-
la igazgatónõnél

Kõrösi Csoma Sándor
Általános Iskola és Mû-
vészetoktatás Intézmény
2440 Százhalombatta,
Liszt F. st. 10.
Tel./fax: (23) 355-787
E-mail: koro-
si@mail.battanet.hu

Földrajz–testnevelés,
angol–rajz,
angol–informatika,
fejlesztõ pedagógus
szakos tanárok

Fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
Pehi: a benyújtás határidejétõl
számított 15 nap.
A szakmai önéletrajzhoz moti-
vációs levelet és fizetési igény
megjelölését is kérik.
Pc: Tamás Emília igazgató

Fellner Jakab Általános
Iskola, Szakközépiskola
és Szakiskola
2800 Tatabánya II.,
Sárberek
Tel.: (34) 514-610
Fax: (34) 331-715

Kémia szakos tanár Fõiskolai v. ÁEI: 2007. szept. 1.
étkh.
Pc: Pallos János igazgató
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Simon Antal Általános
Iskola, Diákotthon,
Gyermekotthon és Peda-
gógiai Szakszolgálat
2600 Vác,
Naszály út 29.

Logopédus Fõiskolai v. ÁEI: 2007. szept. 1.
Pc., f: igazgató.
Tel: (27) 518-910
Fax: (27) 518-918

Áprily Lajos Általános
és Alapfokú Mûvészeti
Iskola
2025 Visegrád,
Rév u. 2.
Tel.: (26) 398-312
Fax: (26) 397-826

Német nemzetiségi ta-
nító
Kisoroszi Tagiskola
teljes állás, 1–2. össze-
vont osztályokra
napközis nevelõ
Kisoroszi Tagiskola
részmunkaidõs

Német nemzetiségi ta-
nítói képesítés

tanítói képesítés.
Elõny: német nemzeti-
ségi tanítói v.

ÁEI: azonnal.
étkh., útiköltség-térítés

Gyermekek Háza Óvoda
4400 Nyíregyháza,
Kereszt u. 8.

óvodapedagógus óvodapedagógusi vég-
zettség, gyermek-test-
nevelés szakvizsga,
nyíregyházi lakhely,
legalább 10 éves szak-
mai tapasztalat.

ÁEI: azonnal

Pc: a meghirdetõ szerv

Gyermekek Háza Óvoda
4400 Nyíregyháza,
Kereszt u. 8.

gyógypedagógus óvodapedagógus,
gyógypedagógus,
nyíregyházi lakhely,
legalább 10 éves szak-
mai tapasztalat.

ÁEI: azonnal

Pc: a meghirdetõ szerv
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