
JOGSZABÁLYOK

2006. évi C.
törvény

a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl
szóló 2001. évi C. törvény módosításáról*

1. § A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésé-
rõl szóló 2001. évi C. törvény (a továbbiakban: Etv.) 1. §
(2) bekezdése a következõ mondattal egészül ki:

„E törvényt kell alkalmazni akkor is, ha az elismerés
a szakmai gyakorlaton alapul.”

2. § Az Etv. 8. § (3) bekezdése a következõ mondattal
egészül ki:

* A törvényt az Országgyûlés a 2006. november 27-i ülésnapján
fogadta el.

„Ha olyan külföldi bizonyítvány vagy oklevél jogi
hatályát kell megállapítani, amelyet valamely, a
Lisszaboni Egyezményt magára nézve kötelezõnek
elismerõ államban [13. § (1) bekezdés] állítottak ki, az
eljáró hatóság a megkeresést a Lisszaboni Egyezmény
IX.2. Cikke szerinti külföldi információs központhoz
intézi.”

3. § Az Etv. 14. §-a a következõ (7) bekezdéssel
egészül ki:

„(7) A külföldi közös fokozatot tanúsító oklevél az
(1)–(3) bekezdések megfelelõ alkalmazásával abban az
esetben ismerhetõ el hazai felsõoktatási intézményben
megszerezhetõ felsõfokú végzettségi szintet tanúsító ok-
levélként, ha

a) a külföldi közös fokozat legalább egy, a Lisszaboni
Egyezményt magára nézve kötelezõnek elismerõ állam
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[13. § (1) bekezdés] belsõ joga szerint felsõoktatási
fokozatnak minõsül, és

b) a közös fokozatot kiállító valamennyi külföldi
felsõoktatási intézmény államilag elismert felsõoktatási
intézménynek minõsül abban az államban, amelyben a
székhelye van.”

4. § Az Etv. 45. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„45. § E fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni – az
53/A. §-ban foglalt eltérésekkel –, ha a kérelmezõ akár
önálló vállalkozóként, akár foglalkoztatottként külön
jogszabályban meghatározott tevékenységet szándékozik
gyakorolni Magyarországon.”

5. § Az Etv. a következõ 53/A. §-sal egészül ki:
„53/A. § (1) A (2)–(9) bekezdés rendelkezéseit kell

alkalmazni, ha a kérelmezõ
a) mérgezõ termékek kereskedelmével vagy

forgalmazásával kíván foglalkozni Magyarországon, és
szakmai tevékenysége külön jogszabály hatálya alá
tartozik, vagy

b) a 45–53. § hatálya alá tartozó, külön jogszabályban
meghatározott szakmai tevékenysége mérgezõ termékek
felhasználását igényli.

(2) Ha az (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenység
Magyarországon szabályozott szakmai tevékenység, a
kérelmezõ a szabályozott szakmai tevékenység
gyakorlására akkor jogosult, ha a tevékenységet valamely
tagállamban

a) önálló vállalkozóként vagy gazdálkodó szervezet
vezetõ tisztségviselõjeként öt egymást követõ éven
keresztül folytatta,

b) önálló vállalkozóként vagy gazdálkodó szervezet
vezetõ tisztségviselõjeként két egymást követõ éven
keresztül folytatta, feltéve, hogy rendelkezik olyan
igazolással, amely tanúsítja, hogy mérgezõ termékek
kereskedelmére és forgalmazására jogosult valamely
tagállamban,

c) önálló vállalkozóként vagy gazdálkodó szervezet
vezetõ tisztségviselõjeként három egymást követõ éven
keresztül folytatta, és bizonyítja, hogy a tevékenység
megkezdését megelõzõen a tevékenység gyakorlására
felkészítõ, a tagállam által elismert képzésben részesült,

d) foglalkoztatottként három egymást követõ éven
keresztül folytatta, feltéve, hogy rendelkezik olyan
igazolással, amely tanúsítja, hogy mérgezõ termékek
kereskedelmére és forgalmazására jogosult valamely
tagállamban, vagy

e) foglalkoztatottként négy egymást követõ éven ke-
resztül folytatta, és bizonyítja, hogy a tevékenység meg-
kezdését megelõzõen a tevékenység gyakorlására felké-
szítõ, a tagállam által elismert képzésben részesült.

(3) A (2) bekezdés rendelkezései kizárólag azon becso-
magolt mérgezõ termékek kereskedelmére és forgalmazá-
sára vonatkoznak, amelyeket eredeti csomagolásukban
szándékoznak a fogyasztókhoz eljuttatni.

(4) Ha az (1) bekezdés b) pontja szerinti tevékenység
Magyarországon szabályozott szakmai tevékenység, a
kérelmezõ a szabályozott szakmai tevékenység gya-
korlására akkor jogosult, ha a tevékenységet valamely
tagállamban

a) önálló vállalkozóként vagy gazdálkodó szervezet
vezetõ tisztségviselõjeként hat egymást követõ éven ke-
resztül folytatta,

b) önálló vállalkozóként vagy gazdálkodó szervezet
vezetõ tisztségviselõjeként három egymást követõ éven
keresztül folytatta, feltéve, hogy rendelkezik olyan igazo-
lással, amely tanúsítja, hogy mérgezõ termékek felhaszná-
lására jogosult valamely tagállamban,

c) önálló vállalkozóként vagy gazdálkodó szervezet
vezetõ tisztségviselõjeként négy egymást követõ éven ke-
resztül folytatta, és bizonyítja, hogy a tevékenység meg-
kezdését megelõzõen a tevékenység gyakorlására felké-
szítõ, a tagállam által elismert képzésben részesült,

d) foglalkoztatottként négy egymást követõ éven ke-
resztül folytatta, feltéve, hogy rendelkezik olyan igazolás-
sal, amely tanúsítja, hogy mérgezõ termékek felhasználá-
sára jogosult valamely tagállamban, vagy

e) foglalkoztatottként öt egymást követõ éven keresztül
folytatta, és bizonyítja, hogy a tevékenység megkezdését
megelõzõen a tevékenység gyakorlására felkészítõ, a tag-
állam által elismert képzésben részesült.

(5) A (4) bekezdés a), c) és e) pontjai nem alkalmazha-
tók, ha a kérelmezõ külön jogszabályban meghatározott,
nagyon mérgezõ termékeket, illetve irtószereket kíván fel-
használni.

(6) A (4) bekezdés b) és d) pontjában meghatározott
esetben, ha a kérelmezõ külön jogszabályban meghatáro-
zott, nagyon mérgezõ termékeket, illetve irtószereket kí-
ván felhasználni, akkor a kérelmezõ kizárólag abban az
esetben jogosult a nagyon mérgezõ termékek, illetve irtó-
szerek magyarországi felhasználására, ha a kérelmezõ iga-
zolása azt is tanúsítja, hogy mely nagyon mérgezõ termék
vagy termékek, illetve irtószer vagy irtószerek felhaszná-
lására jogosult valamely tagállamban.

(7) A (2) bekezdés a) pontja, a (4) bekezdés a) pontja és
a (6) bekezdés szerinti esetben a kérelmezõ akkor folytatta
tevékenységét az elõírt idõtartamig, ha tevékenységét a
kérelem benyújtásakor is folytatja, vagy ha tevékenységét
megszüntette, akkor a tevékenység megszüntetésétõl a ké-
relem benyújtásáig nem telt el két évnél hosszabb idõtar-
tam.

(8) Ha a kérelmezõ azon igazolásából, amely tanúsítja,
hogy mérgezõ termékek kereskedelmére és forgalmazásá-
ra jogosult valamely tagállamban, vagy a kérelmezõ által a
tevékenység megkezdését megelõzõen elvégzett, a tevé-
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kenység gyakorlására felkészítõ, a tagállam által elismert
képzése alapján megállapítható, hogy

a) a kérelmezõ csak meghatározott mérgezõ termékek
kereskedelmére, forgalmazására vagy felhasználására jo-
gosult, illetve a képzés a kérelmezõt csak meghatározott
mérgezõ termékek kereskedelmére, forgalmazására vagy
felhasználására készítette fel, vagy

b) a kérelmezõ meghatározott mérgezõ termékek ke-
reskedelmére, forgalmazására vagy felhasználására nem
jogosult, illetve a képzés a kérelmezõt meghatározott mér-
gezõ termékek kereskedelmére, forgalmazására vagy fel-
használására nem készítette fel,
akkor az eljáró hatóság az igazolásban foglalt korlátozá-
soknak megfelelõen korlátozza azon mérgezõ termékek
körét, amelyek kereskedelmére, forgalmazására vagy fel-
használására a kérelmezõ jogosult Magyarországon.

(9) A (8) bekezdés rendelkezéseit megfelelõen kell al-
kalmazni a (8) bekezdésben meghatározott mérgezõ anya-
gokkal megegyezõ aktív hatóanyagokat tartalmazó, vala-
mint az emberi, állati vagy növényi egészségre nézve a
(8) bekezdésben meghatározott mérgezõ termékekével
megegyezõ, közvetlen vagy közvetett kockázatot jelentõ
mérgezõ termékek esetében.”

6. § Az Etv. 67. §-a a következõ új (5)–(6) bekezdéssel
egészül ki, és az eredeti (5) bekezdés számozása (7) bekez-
désre változik:

„(5) Felhatalmazást kap az egészségügyért felelõs mi-
niszter, a növényegészségügyért felelõs miniszter és a kör-
nyezetvédelemért felelõs miniszter, hogy az 53/A. §
(5) bekezdése szerinti nagyon mérgezõ termékek, illetve
irtószerek felsorolását együttes rendeletben közzétegyék.

(6) Felhatalmazást kap az egészségügyért felelõs mi-
niszter, a növényegészségügyért felelõs miniszter, hogy
hatáskörében – a nagyon mérgezõ termékek vonatkozásá-
ban a kereskedelemért felelõs miniszterrel egyetértésben –

a) rendeletben közzétegye az 53/A. § (1) bekezdésének
a) és b) pontja szerinti szakmai tevékenységek felsoro-
lását,

b) kijelölje azt a hatóságot, amelynek feladatkörébe
tartozik a Magyarországon folytatott, mérgezõ termékek
kereskedelmére, forgalmazására vagy felhasználására vo-
natkozó szakmai gyakorlatról vagy jogosultságról szóló
igazolás kiállítása,

c) megállapítsa a mérgezõ termékekkel kapcsolatos
szakmai tevékenységek szakmai gyakorlaton alapuló elis-
merésének részletes eljárási szabályait.”

7. § Az Etv. 69. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„Az Európai Unió jogának való megfelelés

69. § Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusoknak
való megfelelést szolgálja:

a) a Tanács 89/48/EGK irányelve a legalább három-
éves felsõoktatási képzésben szerzett oklevelek kölcsönös
elismerésének általános rendszerérõl,

b) a Tanács 92/51/EGK irányelve a szakmai képzés el-
ismerésének második, a 89/48/EGK irányelvet kiegészítõ
általános rendszerérõl,

c) a Tanács 99/42/EK irányelve a liberalizált és az át-
meneti irányelvek szabályozása alá esõ foglalkozásokhoz
kapcsolódó, szakmai képzésben megszerezhetõ bizonyít-
ványok elismerésének szabályairól,

d) a Tanács 77/452/EGK irányelve az általános ápolók
bizonyítványainak kölcsönös elismerésérõl, beleértve a le-
telepedés jogának és a szolgáltatásnyújtás szabadságának
gyakorlását elõsegítõ intézkedéseket; valamint a Tanács
77/453/EGK irányelve a tagállamok ápolók tevékenységé-
re vonatkozó jogszabályainak az összehangolásáról,

e) a Tanács 93/16/EGK irányelve az orvosok szabad
mozgásáról és az oklevelek kölcsönös elismerésérõl,

f) a Tanács 78/686/EGK irányelve a fogszakorvosi ok-
levelek kölcsönös elismerésérõl, beleértve a letelepedés
jogának és a szolgáltatásnyújtás szabadságának gyakorlá-
sát elõsegítõ intézkedéseket; valamint a Tanács
78/687/EGK irányelve a tagállamok fogorvosok tevé-
kenységére vonatkozó jogszabályainak az összehangolá-
sáról,

g) a Tanács 80/154/EGK irányelve a szülésznõi bizo-
nyítványok kölcsönös elismerésérõl, beleértve a letelepe-
dés jogának és a szolgáltatásnyújtás szabadságának gya-
korlását elõsegítõ intézkedéseket; valamint a Tanács
80/155/EGK irányelve a tagállamok szülésznõk tevékeny-
ségére vonatkozó jogszabályainak az összehangolásáról,

h) a Tanács 85/432/EGK irányelve a tagállamok meg-
határozott gyógyszerészi tevékenységekre vonatkozó jog-
szabályainak összehangolásáról; valamint a Tanács
85/433/EGK irányelve a gyógyszerész oklevelek kölcsö-
nös elismerésérõl, beleértve a gyógyszerészeti tevékeny-
ség gyakorlása céljából történõ letelepedést elõsegítõ in-
tézkedéseket,

i) a Tanács 85/384/EGK irányelve az építészek okleve-
leinek kölcsönös elismerésérõl, beleértve a letelepedés és
a szolgáltatásnyújtás szabadságának gyakorlását elõsegítõ
intézkedéseket,

j) a Tanács 78/1026/EGK irányelve az állatorvosi okle-
velek kölcsönös elismerésérõl, beleértve a letelepedés és a
szolgáltatásnyújtás szabadságának gyakorlását elõsegítõ
intézkedéseket,

k) a Tanács 81/1057/EGK irányelve az orvosok, általá-
nos ápolók, fogorvosok és állatorvosok okleveleinek, vég-
bizonyítványainak és bizonyítványainak kölcsönös elis-
merésérõl szóló 75/362/EGK, 77/452/EGK, 78/686/EGK
és 78/1026/EGK irányelvek kiegészítésérõl,

l) az Európai Parlament és a Tanács 2001/19/EK irány-
elve a szakképesítések elismerésének általános rendszeré-
rõl szóló 89/48/EGK és 92/51/EGK tanácsi irányelv, vala-
mint az általános ápolói, a fogorvosi, az állatorvosi, a szü-
lésznõi, az építészmérnöki, a gyógyszerészi és az orvosi
hivatásról szóló 77/452/EGK, 77/453/EGK, 78/686/EGK,
78/687/EGK, 78/1026/EGK, 78/1027/EGK, 80/154/EGK,
80/155/EGK, 85/384/EGK, 85/432/EGK, 85/433/EGK és
93/16/EGK tanácsi irányelv módosításáról,
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m) a Tanács 74/556/EGK irányelve a toxikus termé-
kekkel kapcsolatos tevékenységekre, kereskedelemre és
forgalmazásra vonatkozó átmeneti intézkedésekre, és az
ilyen termékek hivatásszerû használatával, beleértve a
közvetítõk tevékenységeit is, kapcsolatos tevékenységek-
re vonatkozó részletes rendelkezések megállapításáról.”

8. § Ez a törvény a kihirdetését követõ 8. napon lép
hatályba.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

9. § Ez a törvény a toxikus termékekkel kapcsolatos te-
vékenységekre, kereskedelemre és forgalmazásra vonat-
kozó átmeneti intézkedésekre, és az ilyen termékek hiva-
tásszerû használatával, beleértve a közvetítõk tevékenysé-
geit is, kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó részletes
rendelkezések megállapításáról szóló 74/556/EGK tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

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

A Kormány
253/2006. (XII. 7.) Korm.

rendelete
az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet
és a felsõoktatási intézmények felvételi eljárásairól

szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet
módosításáról

A Kormány a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló törvény)
94. §-a (3) bekezdésének c) pontjában, valamint a felsõ-
oktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 153. §-a
(1) bekezdésének 9. pontjában kapott felhatalmazás alap-
ján a következõket rendeli el:

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról
szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása

1. §

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról
szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
R.) 9. §-ának (7)–(8) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(7) Pótló érettségi vizsga a vizsgázónak fel nem róható
okból meg sem kezdett, vagy megkezdett, de be nem feje-
zett rendes, elõrehozott, kiegészítõ, szintemelõ, ismétlõ,
javító érettségi vizsga folytatása.

(8) Javító érettségi vizsga a vizsgázónak felróható okból
meg sem kezdett, vagy megkezdett, de be nem fejezett, il-

letve a megkezdett, de tanulmányi követelmények nem tel-
jesítése miatt sikertelen

a) rendes,
b) elõrehozott,
c) pótló és
d) az érettségi bizonyítvány megszerzése elõtti szint-

emelõ érettségi vizsga megismétlése.”

2. §

Az R. 11. §-a a következõ új (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A tanulói jogviszony fennállása alatt az érettségi

vizsga összes fajtája elsõ alkalommal ingyenes közép- és
emelt szinten egyaránt.”

3. §

(1) Az R. 12. §-a (6) bekezdésének c) pontját követõ be-
fejezõ rendelkezések helyébe a következõ rendelkezés lép:

[(6) Az érettségi vizsgára történõ jelentkezés az e célra
szolgáló jelentkezési lappal történhet. A jelentkezési lapot

a)
b) május–júniusi vizsgaidõszak esetén február 15-éig,
c) október–novemberi vizsgaidõszak esetén szeptem-

ber 5-ig]
„lehet benyújtani a vizsgabizottságot mûködtetõ intéz-
mény igazgatójához. A jelentkezési határidõ elmulasztása
esetén igazolási kérelmet a jelentkezési határidõ utolsó
napjától számított nyolc napon belül lehet elõterjeszteni.
Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztõ. A
jelentkezési lapon a kötelezõ vizsgatárgyak mellett fel kell
tüntetni a kötelezõen és a szabadon választható vizsgatár-
gyakat, a vizsga szintjét, valamint a vizsga e rendelet
9. §-ának (1) bekezdése szerinti fajtáját. A vizsgára jelent-
kezõnek fel kell tüntetnie azt is, ha a vizsgatárgyból nem-
zeti, etnikai kisebbség nyelvén vagy célnyelven kíván
vizsgázni, illetve élni kíván a közoktatásról szóló törvény
30. §-ának (9) bekezdésében meghatározott jogával. Ha a
jelentkezõ még nem rendelkezik érettségi vizsgabizonyít-
vánnyal, jelentkezési lapján fel kell tüntetnie korábban tel-
jesített érettségi vizsgáit.”

(2) Az R. 12. §-ának (9) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(9) A vizsgára való jelentkezés elfogadásáról az igaz-
gató dönt. A jelentkezés elutasításáról – a döntés indoká-
nak megjelölésével – az igazgató határozatot hoz. Az elfo-
gadott jelentkezést – ha e rendelet másként nem rendelke-
zik – visszavonni, illetve megváltoztatni nem lehet. A je-
lentkezés elfogadásakor dönteni kell a közoktatásról szóló
törvény 30. §-ának (9) bekezdésében meghatározottak
alapján benyújtott kérelemrõl is. A döntést határozatba
kell foglalni. Az emelt szintû vizsgára vonatkozó döntés
határozatát a (11) bekezdés szerinti határidõvel meg kell
küldeni az országos vizsgaközpontnak.”
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(3) Az R. 12. §-ának (11) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(11) Az összesítõ jelentést
a) május–júniusi vizsgaidõszak esetén március 1-jéig,
b) október–novemberi vizsgaidõszak esetén szeptem-

ber 10-ig
„A kétszintû érettségi vizsga adminisztrációs rendszere”
elnevezésû informatikai rendszerben elektronikusan meg
kell küldeni az országos vizsgaközpontnak, továbbá ki-
nyomtatva, papír alapon tájékoztatás céljából a középisko-
la fenntartójának.”

(4) Az R. 12. §-ának (14) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(14) Ha a jelentkezõ az adott vizsgatárgyból az érettsé-
gi vizsgát azért nem kezdheti meg, mert nem teljesítette a
vizsgára bocsátás feltételeit, a jelentkezését törölni kell. A
törlésrõl az igazgató határozatot hoz.”

4. §

Az R. 16. §-a (2) bekezdésének c) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

[(2) Az igazgató feladata különösen:]
„c) gondoskodik arról, hogy a vizsgára jelentkezõk, a

vizsgabizottság tagjai, a vizsgabizottság jegyzõje, a fel-
ügyelõ tanárok megismerhessék a vizsgaszabályzatot, a
vizsgaleírásokat, a vizsga lebonyolításának rendjét,”

5. §

Az R. 17/A. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) A tantárgyi bizottság tekintetében a 13. § (5) és
(9) bekezdésében, valamint a 14. §-ban foglaltakat kell al-
kalmazni azzal az eltéréssel, hogy a tantárgyi bizottság el-
nökét és tagjait az országos vizsgaközpont – az emelt szin-
tû szóbeli vizsgáknak a tanév rendjérõl szóló rendeletben
szabályozott kezdõidõpontja elõtt legalább két héttel –
bízza meg.”

6. §

(1) Az R. 20. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) Az írásbeli vizsgán részt vevõ vizsgázókat vizsga-
csoportba kell beosztani. Minden vizsgacsoportot vizsga-
tárgyanként egytõl kiindulva, folyamatosan, arab számok
alkalmazásával meg kell jelölni.”

(2) Az R. 20. §-ának (7) bekezdése a következõ d) pont-
tal egészül ki:

[(7) A közoktatásról szóló törvény 30. §-ának (9) bekez-
dése szerint a vizsgázó kérelmére, az igazgató engedélye
alapján:]

„d) a tanuló a vizsgán mentesülhet az értékelés egy vagy
több része alól, amennyiben a középiskolában a megfelelõ
tantárgyból nem mentesítették az értékelés, minõsítés egé-
sze alól.”

7. §

(1) Az R. 21. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) A vizsgázó az írásbeli válaszok kidolgozásának
megkezdése elõtt mindegyik átvett feladatlapon feltünteti
a nevét, a vizsganap keltét, a tantárgy megnevezését. Váz-
latot, jegyzetet csak ezeken a lapokon lehet készíteni.”

(2) Az R. 21. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(5) A helyiséget elhagyó vizsgázó átadja vizsgadolgo-
zatát a felügyelõ tanárnak, aki a távozás és a visszaérkezés
pontos idejét arra rávezeti.”

8. §

(1) Az R. 26. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) Az írásbeli vizsgakérdések megoldására adott szak-
tanári értékelést a szóbeli vizsga elõtt nyilvánosságra kell
hozni. A vizsgadolgozatot és az útmutatót a vizsgázó, a
vizsgabizottság elnökéhez történõ megküldés elõtt, az is-
kola képviselõjének jelenlétében, az igazgató által megha-
tározott helyen és idõben megtekintheti, azokról kézzel
vagy elektronikus úton másolatot készíthet, és az értéke-
lésre észrevételt tehet. Ha az iskolában a feltételek rendel-
kezésre állnak, a vizsgázó kérésére a saját vizsgadolgoza-
táról másolatot kell készíteni. A másolat elkészítésével
kapcsolatos költségeket – az igazgató rendelkezése szerint –
meg kell téríteni. A megtekintésre, a másolat készítésére
egy munkanapot – nyolc órát – kell biztosítani. A vizsgázó
észrevételeit a megtekintést követõ elsõ munkanap végéig
– tizenhat óráig – adhatja le. Az észrevétel benyújtására
nyitva álló határidõ elmulasztása esetén egy napon belül
lehet igazolási kérelmet elõterjeszteni. Az igazolási kére-
lem benyújtási határideje jogvesztõ. Észrevétel kizárólag
az útmutatóban foglaltaktól eltérõ javítás vagy az értékelés
számszaki hibája esetében tehetõ. A vizsgázókat az írásbe-
li vizsga megkezdése elõtt tájékoztatni kell arról, hogy hol
és mikor tekinthetik meg az általuk elkészített vizsgadol-
gozatokat, és tehetnek észrevételt a szaktanár értékelé-
sére.”

(2) Az R. 26. §-a (3) bekezdésének a) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
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[(3) Az igazgató az írásbeli vizsga iratait vizsgatárgyak,
valamint vizsgabizottságok szerint szétválogatja, és leg-
alább hét nappal a szóbeli vizsga kezdõ napja elõtt – a
(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – megküldi a
vizsgabizottság elnökének. Az iratokkal együtt megküldi a
szóbeli vizsga tételeit is. Az igazgató a következõ iratokat
továbbítja a vizsgabizottság elnökének:]

„a) a vizsgázók által elkészített vizsgadolgozatokat és a
javítási, értékelési útmutatókat,”

9. §

Az R. 27. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(4) A vizsgabizottság elnöke kezdeményezi a szakta-
nár által javasolt értékelés módosítását, ha javítatlan hibát,
téves javítást talált, vagy a szaktanár eltért a javítási útmu-
tatótól. Az értékelés megváltoztatásáról a vizsgabizottság
határozatot hoz.”

10. §

Az R. 28. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) Ha a vizsgabizottság megállapítja, hogy a vizsgára
bocsátás elõfeltételei valamely vizsgatárgyból nem álltak
fenn, megsemmisíti az addig elért eredményt, az adott
vizsgatárgyat határozattal törli, és a 12. § (15) bekezdése
szerint a vizsgázó rendes érettségi vizsgáját elõrehozott
érettségi vizsgára változtatja.”

11. §

(1) Az R. 30. §-a (2) bekezdésének d), e) pontjai helyébe
a következõ rendelkezések lépnek:

[(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben az írás-
beli vizsgára vonatkozó rendelkezéseket a következõ elté-
réssel kell alkalmazni:]

„d) a vizsgázókról – vizsgacsoportonként – vizsgáztatá-
si jegyzéket kell készíteni, a vizsgáztatási jegyzék tartal-
mazza a vizsga helyét, idejét, a vizsgatárgyat, a vizsgázó
nevét, anyja nevét, születési idejét és azonosító jelét,

e) a felügyelõ tanár az ültetést követõen minden vizs-
gázó részére átad egy-egy borítékot, amelyen feltüntették
az azonosító jelet, a vizsgatárgyat és a vizsga szintjét. A
borítékon a vizsgázó nevét nem szabad feltüntetni. A vizs-
gázó az írásbeli válaszok kidolgozásának megkezdése
elõtt mindegyik átvett feladatlap minden oldalán, valamint
a pótlapokon feltünteti az azonosító jelét. Vázlatot, jegy-
zetet csak ezeken a lapokon lehet készíteni,”

(2) Az R. 30. §-a (2) bekezdésének j) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„j) a vizsgadolgozatokat tartalmazó borítékokat, vala-
mint e bekezdés i) pontja szerint lezárt és hitelesített borí-
tékban az emelt szintû vizsgacsoportok vizsgáztatási jegy-
zékeit, az írásbeli vizsgának a felügyelõ tanár és a vizsga-
központ megbízottja által aláírt jegyzõkönyvét, továbbá az
esetleges szabálytalanságok kivizsgálásával kapcsolato-
san a 23. § (2) bekezdése szerint elkészített jegyzõkönyve-
ket az országos vizsgaközpont által meghatározott idõ-
pontban át kell adni az országos vizsgaközpontnak,”

(3) Az R. 30. §-a (2) bekezdésének o) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„o) az igazgató a vizsgázónak a kijavított vizsgadolgo-
zatra benyújtott észrevételét a vizsgadolgozattal együtt
megküldi az országos vizsgaközpontnak, amely az észre-
vétellel érintett feladatot egy olyan szaktanárral, aki a dol-
gozat értékelésében eddig nem vett részt az útmutató alap-
ján újraértékelteti, a szaktanár megállapítja az általa java-
solt pontszámot, amely a korábbiakban megállapított pont-
számtól pozitív és negatív irányban is eltérhet, ezt köve-
tõen a szaktanár értékelésének eredményét az országos
vizsgaközpont megküldi a vizsgabizottságot mûködtetõ
intézmény igazgatójának,”

(4) Az R. 30. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) A vizsgabizottság az elõzetes értekezleten tudomá-
sul veszi az országos vizsgaközpont által megküldött szak-
tanári értékeléseket, és rávezeti azokat az osztályozó ívre.
A tájékoztató értekezleten a vizsgázókat tájékoztatni kell a
szaktanári értékelésrõl.”

(5) Az R. 30. §-a a következõ (5) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(5) Amennyiben az írásbeli vizsga lebonyolítása során a
vizsgázó szerint az e rendeletben és az adott vizsgatárgy rész-
letes vizsgakövetelményében foglalt vizsgaszervezési tech-
nikai jellegû elõírásokat megszegték, az írásbeli vizsga lezá-
rását követõ két órán belül az írásbeli vizsga helyszínén, az
országos vizsgaközpont megbízottjánál az országos vizsga-
központnak címzett írásbeli észrevételt tehet. A határidõ jog-
vesztõ, igazolásnak helye nincs. Az országos vizsgaközpont
megbízottja a vizsgázónak az írásbeli vizsga lebonyolításával
kapcsolatban benyújtott észrevételt továbbítja az országos
vizsgaközpontnak. Az országos vizsgaközpont az észrevételt
öt munkanapon belül kivizsgálja, és a vizsgálati eredményt,
valamint a vizsga további menetével kapcsolatban a szüksé-
ges intézkedésekre vonatkozó javaslatait megküldi a vizsga-
bizottságot mûködtetõ intézmény igazgatójának, aki – szük-
ség esetén – megteszi a vizsga további menetével kapcsolatos
intézkedéseket. A vizsgabizottságot mûködtetõ intézmény
igazgatója a vizsgaközpont vizsgálatának eredményérõl, és a
további intézkedés szükségességérõl írásban értesíti a vizsga-
bizottságot.”

12. §

Az R. 31. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha a vizsgázó egy vizsgatárgy gyakorlati vizsgaré-

szének teljesítésére – neki fel nem róható okból – képte-
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lenné válik, az igazgató engedélyével, az országos vizsga-
központ azonnali értesítése mellett az adott vizsgatárgy
helyett másik vizsgatárgyat választhat, vagy a gyakorlati
vizsgarészt szóbeli vizsgarésszel pótolhatja. Amennyiben
a vizsgázó új vizsgatárgyat választ, ám annak írásbeli vizs-
gája már lezajlott, az írásbeli vizsgát szóbeli vizsgával pó-
tolhatja. Ebben az esetben a vizsgát a 37. § (3) bekezdése
szerint kell megszervezni és minõsíteni. Amennyiben a
vizsgázó a gyakorlati vizsgarészt szóbeli vizsgarésszel pó-
tolja, az adott vizsgaeredménybõl a felsõoktatási felvételi
eljárásban érettségi pontszám nem képezhetõ. Ezt a tényt a
törzslapon, a bizonyítványban, illetve a tanúsítványban a
megfelelõ záradék alkalmazásával rögzíteni kell.”

13. §

Az R. 36. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(5) Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagából teljes tájéko-
zatlanságot árul el, azaz feleletének értékelése nem éri el a
szóbeli vizsgarészre adható összes pontszám 10%-át, az
elnök egy alkalommal póttételt húzat vele. Ez esetben a
szóbeli minõsítést a póttételre adott felelet alapján kell ki-
alakítani úgy, hogy az elért pontszámot meg kell felezni és
egész pontra fel kell kerekíteni, majd a százalékos minõsí-
tést és az osztályzatot ennek alapján kell kiszámítani.”

14. §

Az R. 38. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) Ha a vizsgázó befejezte a tétel kifejtését, a kérdezõ
tanár rávezeti az általa javasolt értékelést az osztályozó
ívre.”

15. §

Az R. 40/A. §-a (1) bekezdésének d) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[(1) Ha a vizsgázó központi vizsgakövetelményekre épü-
lõ vizsgatárgyból emelt szintû érettségi vizsgát tesz, a
31–37. §-ban foglaltakat a következõ eltéréssel kell alkal-
mazni:]

„d) a vizsgázó teljesítményét a tantárgyi bizottság mind-
három tagja egyéni értékelõ lapon külön értékeli, majd az
egyéni értékelések egyeztetése után közösen tesznek ja-
vaslatot a vizsgázó minõsítésére,”

16. §

(1) Az R. 41. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) Az érettségi vizsga egyes vizsgatárgyaiból a vizs-
gázó teljesítményét, ha a vizsga

a) írásbeli és szóbeli vizsgarészekbõl áll 1–150,
b) csak írásbeli vizsgából áll 1–100,
c) csak szóbeli vizsgából áll 1–50

pontskálán egész számokkal kell értékelni.”

(2) Az R. 41. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) A vizsgázó teljesítményét a pontszámok százalék-
ban és osztályzatban történõ kifejezésével minõsíteni kell.
A teljesítmény százalékban történõ kifejezésekor a számí-
tást csak az egész szám megállapításáig lehet elvégezni, ti-
zedesjegy nem állapítható meg. Ha a vizsgatárgy vizsgája
több vizsgarészbõl áll, a vizsgázónak minden vizsgarész-
bõl legalább tíz százalékot kell teljesítenie ahhoz, hogy a
vizsgatárgyból a teljesített százalékérték alapján a
(3)–(4) bekezdésben meghatározottak szerint legalább
elégséges osztályzatot kaphasson. Középszintû matemati-
ka tantárgyi vizsga esetén, ha a tanuló írásbeli teljesítmé-
nye elérte a tíz százalékot, de nem érte el a húsz százalékot,
a tantárgy részletes követelményeiben meghatározott mó-
don szóbeli vizsgát tehet. Több vizsgarész esetén az egyes
vizsgarészeken elérhetõ pontszámot az adott vizsgatárgy
részletes vizsgakövetelménye határozza meg. Ha a vizsgá-
zó a szóbeli vizsgát írásban tette le, teljesítményét a szóbe-
li vizsgarésznek megfelelõen kell minõsíteni. Ha a vizsgá-
zó az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tett, mindkét
tétel kifejtését a szóbeli tételek értékelési szabályai szerint
kell értékelni, majd a két tételre adott pontszámok összegét
a szóbeli vizsgán elérhetõ pontszám kétszeresének száza-
lékában kell kifejezni, és ez adja a vizsga százalékos minõ-
sítését.”

17. §

Az R. 45. §-a (5) bekezdésének b) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

[(5) Ha a vizsgázó az idegen nyelvbõl az emelt szintû
érettségi vizsgát a közoktatási törvény 30. §-ában megfo-
galmazott jogával élve tette le, és megfelel a (4) bekezdés
a), b) pontjában foglalt további feltételeknek]

„b) ha teljesítette élõ idegen nyelvbõl az olvasott szöveg
értése, az íráskészség és a nyelvhelyesség vizsgarészeket,
illetve latin nyelvbõl az írásbeli vizsgarészt, érettségi bizo-
nyítványa a megfelelõ fokozatú „B” típusú, államilag elis-
mert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékû okiratnak
minõsül.”

18. §

(1) Az R. 47. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) A törzslap mindkét részét a kétszintû érettségi vizs-
ga adminisztrációs rendszerében kell elõkészíteni az írás-
beli vizsga megkezdése elõtt. A törzslapot a vizsgabizott-
ság döntését követõen, a vizsga minden szükséges adatá-
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nak és záradékának elektronikus rögzítése után a kétszintû
érettségi vizsga adminisztrációs rendszere készíti el elekt-
ronikus és kinyomtatható formában. A kétszintû érettségi
vizsga adminisztrációs rendszerének lezárását követõen a
törzslapot csak kézzel, jól olvashatóan, nyomtatott betû-
vel, nem fakuló tintával lehet kitölteni és javítani.”

(2) Az R. 47. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) A törzslap tartalmazza a vizsgázó nevét, születési
helyét és idejét, anyja nevét, annak az iskolának a nevét,
amelyben a középiskolában folytatott tanulmányait befe-
jezte, a befejezés tanévének feltüntetésével, a vizsgabi-
zottságot mûködtetõ intézmény nevét, címét, OM azonosí-
tóját, a vizsgatárgyakat, azok értékelését és minõsítését a
szükséges záradékokkal, a vizsga nyelvét (ha az nem a ma-
gyar nyelv), a vizsgaeredményt tartalmazó bizonyítvány
vagy tanúsítvány sorszámát.”

(3) Az R. 47. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(5) A kétszintû érettségi vizsga adminisztrációs rend-
szerébe az adatokat csak eredeti okmányok alapján szabad
bejegyezni.”

19. §

Az R. 48. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(5) A tanulói jogviszonyon kívül letett kiegészítõ,
szintemelõ és ismétlõ vizsgákról, valamint a 12. § (16) be-
kezdésében szabályozott elõrehozott érettségi vizsgákról a
vizsgabizottság tanúsítványt állít ki, és átadja vagy a záró-
értekezletet követõ nyolc napon belül megküldi azt a vizs-
gázónak.”

20. §

(1) Az R. 58. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) A miniszter az érettségi vizsga eredményét – hatá-
rozattal – megsemmisíti, és a kiállított érettségi bizonyít-
ványt, tanúsítványt érvénytelennek nyilvánítja, ha bebizo-
nyosodik, hogy a bizonyítványt jogellenesen szerezték
meg.”

(2) Az R. 58. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(4) A határozat jogerõre emelkedése után az érvényte-
lenné nyilvánított érettségi bizonyítványt, tanúsítványt be
kell vonni, és az érvénytelenné nyilvánítás tényét a
Magyar Köztársaság hivatalos lapjában és az Oktatási és
Kulturális Minisztérium hivatalos honlapján – indokolás
nélkül – közzé kell tenni.”

21. §

Az R. 59. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A vizsgázó, a kiskorú vizsgázó szülõje a vizsgabi-
zottság döntése ellen a közoktatásról szóló törvény
84. §-ának (5) bekezdésében szabályozott törvényességi
kérelmet a vizsgabizottság záróértekezletét követõ három
munkanapon belül – az országos vizsgaközpontnak címez-
ve – az igazgatónak nyújthatja be.”

22. §

Az R. 60/A. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) A vizsgabizottságot mûködtetõ intézmény a két-
szintû érettségi vizsga során a kétszintû érettségi vizsga
adminisztrációs rendszerében végzi el a vizsgázók jelent-
keztetését, az írásbeli vizsgák beosztását, a vizsgaeredmé-
nyek rögzítését, a vizsgadokumentumok (vizsgáztatási
jegyzék, írásbeli vizsgajegyzõkönyvek, osztályozó ív,
törzslap külív és belív, törzslapkivonat) elõállítását, ki-
nyomtatását. Az informatikai rendszer tartalmának meg-
határozása és ellenõrzése az országos vizsgaközpont fel-
adata. Az informatikai rendszerben rögzített adatok hite-
lességéért annak az intézménynek az igazgatója felel, ame-
lyik az adat rögzítésére jogosult. Az informatikai rendszert
az Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. üzemelteti.”

23. §

(1) Az R. 1. számú melléklete II. Záradékok címû része
a következõ új 15. ponttal egészül ki és az eredeti 15. pont
számozása 16. pontra változik:

„15. A … vizsgatárgy érettségi vizsgaeredménye a fel-
sõoktatási felvételi eljárásban az érettségi pontszám meg-
állapításakor nem vehetõ figyelembe.”

(2) Az R. 2. számú melléklete Elsõ rész helyébe e rende-
let melléklete lép.

A felsõoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló
237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet módosítása

24. §

A felsõoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló
237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FR.)
15. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Nem számítható érettségi pont az érettségi vizsga-
tárgy százalékos eredményébõl, amennyiben az érettségi
bizonyítványt, illetve a tanúsítványt az érettségi vizsga
vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.)
Korm. rendelet 31. § (5) bekezdése alapján záradékkal lát-
ták el.”
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25. §

Az FR. 46. §-ának (3) bekezdésével megállapított
16. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) Nem számítható érettségi pont az érettségi vizsga-
tárgy százalékos eredményébõl, amennyiben az érettségi
bizonyítványt, illetve a tanúsítványt az érettségi vizsga
vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.)
Korm. rendelet 31. § (5) bekezdése alapján záradékkal lát-
ták el.”

Záró rendelkezések

26. §

(1) Ez a rendelet – a (2)–(3) bekezdésben foglaltak kivé-
telével – a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

(2) E rendelet
a) 12. §-ával megállapított R. 31. § (5) bekezdése 2007.

január 1-jén,
b) 16. § (1) bekezdésével megállapított R. 41. § (1) be-

kezdése 2009. szeptember 1-jén,

c) 24. §-ával megállapított FR. 15. § (7) bekezdése
2007. január 1-jén
lép hatályba.

(3) E rendelet 25. §-ával megállapított FR. 16. § (9) be-
kezdése 2008. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejûleg
hatályát veszti az e rendelet 24. §-a.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti az R. 12. § (13) bekezdése, 34. § (3) bekezdése, 36. §
(3) bekezdése, 1. számú mellékletének Az érettségi vizsga
iratai és záradékai cím I. Nyomtatványok alcím 5. pontja.

(5) 2008. szeptember 1-jétõl hatályát veszti az R. 6. §
(8) bekezdése, 12. §-a (1) bekezdésének második mondata,
29. § (5) bekezdése és 41. § (5) bekezdése, valamint az
érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló
100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról rendel-
kezõ 233/2004. (VIII. 6.) Korm. rendelet 22. §-ának
(4) bekezdése és 29. §-ának (2) bekezdése.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter
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Melléklet a 253/2006. (XII. 7.) Korm. rendelethez

[2. számú melléklet a 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelethez]

„ELSÕ RÉSZ

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA TANTÁRGYAI ÉS A VIZSGA RÉSZEI

A tantárgy neve
A vizsga részei

középszinten emelt szinten

Kötelezõ
tantárgyak

1. Magyar nyelv és irodalom írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

2. a) Nemzetiségi nyelv és irodalom
b) Nemzetiségi nyelv

írásbeli
írásbeli

szóbeli
szóbeli

írásbeli
írásbeli
– olvasott szö-

veg értése
– íráskészség
– nyelvhelyes-

ség
– hallott szöveg
értése

szóbeli
szóbeli

3. Történelem írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

4. Matematika írásbeli – írásbeli szóbeli

5. Élõ idegen nyelv

vagy
Latin nyelv

írásbeli szóbeli írásbeli
– olvasott szö-

veg értése
– íráskészség
– nyelvhelyes-

ség
– hallott szöveg

értése

szóbeli

Választható
közismereti
tantárgyak

1. Élõ idegen nyelv írásbeli szóbeli írásbeli
– olvasott szö-

veg értése
– íráskészség
– nyelvhelyes-

ség
– hallott szöveg

értése

szóbeli

2. Fizika írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

3. Kémia írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

4. Biológia írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

5. Földrajz írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

6. Ének-zene írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

7. Rajz és vizuális kultúra írásbeli gyakorlati gyakorlati szóbeli

8. Informatika gyakorlati szóbeli gyakorlati szóbeli

9. Testnevelés gyakorlati szóbeli gyakorlati szóbeli

10. Filozófia írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

11. Hittan – szóbeli írásbeli szóbeli

12. Természettudomány írásbeli szóbeli

13. Latin írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

14. Emberismeret és etika írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

15. Társadalomismeret írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

16. Ember- és társadalomismeret, etika írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli
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A tantárgy neve
A vizsga részei

középszinten emelt szinten

Választható
közismereti
tantárgyak
(folytatás)

17. Dráma írásbeli szóbeli,
gyakorlati

írásbeli gyakorlati,
szóbeli

18. Mozgóképkultúra és médiaismeret írásbeli,
gyakorlati

– írásbeli,
gyakorlati

szóbeli

19. Nemzetiségi (kisebbségi) népismeret írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

20. Célnyelvi civilizáció – szóbeli írásbeli szóbeli

21. Belügyi rendészeti ismeretek – szóbeli – –

22. Katonai alapismeretek írásbeli gyakorlati – –

23. Utazás és turizmus gyakorlati szóbeli – –

24. Gazdasági ismeretek írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

25. Judaisztika szóbeli – – –

26. Bibliaismeret – Hit Gyülekezete – szóbeli írásbeli szóbeli

Választható
szakmai
elõkészítõ
tantárgyak

1. Egészségügyi alapismeretek írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

2. Szociális alapismeretek írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

3. Oktatási alapismeretek írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

4. Mûvelõdési és kommunikációs alap-
ismeretek

írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

5. Gépészeti alapismeretek írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

6. Elektronikai alapismeretek írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

7. Informatikai alapismeretek írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

8. Vegyipari alapismeretek írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

9. Építészeti és építési alapismeretek írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

10. Könnyûipari alapismeretek írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

11. Faipari alapismeretek írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

12. Nyomdaipari alapismeretek írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

13. Közlekedési alapismeretek írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

14. Környezetvédelmi-vízgazdálkodási
alapismeretek

írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

15. a) Közgazdasági alapismeretek
(üzleti gazdaságtan)

b) Közgazdasági alapismeretek
(elméleti gazdaságtan)

írásbeli

írásbeli

szóbeli

szóbeli

–

írásbeli

–

írásbeli

16. Ügyviteli alapismeretek írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

17. Közgazdasági-marketing alapisme-
retek

írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

18. Vendéglátó-idegenforgalmi alapis-
meretek

írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

19. Rendészeti alapismeretek írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

20. Mezõgazdasági alapismeretek írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

21. Élelmiszer-ipari alapismeretek írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli

Mûvészeti
tantárgyak

1. Ábrázoló és mûvészeti geometria írásbeli – írásbeli –

2. Népmûvészet – szóbeli – szóbeli

3. A magyar népzene alapjai – szóbeli írásbeli szóbeli

4. Hangtani és akusztikai ismeretek – szóbeli – –

5. Hangkultúra – szóbeli írásbeli szóbeli

6. Mûvészettörténet írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli”
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Az oktatási és kulturális miniszter
12/2006. (XII. 5.) OKM

rendelete
a szakiskola és szakközépiskola kilencedik

évfolyamán a gyakorlati oktatás támogatásának
igénylésérõl, folyósításáról és elszámolásának
rendjérõl szóló 14/2006. (IV. 3.) OM rendelet

módosításáról

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl szóló
2005. évi CLIII. törvény (a továbbiakban: költségvetési tör-
vény) 5. számú mellékletének 27. pontja alapján – figye-
lemmel a költségvetési törvény 30. § (1) bekezdésére – a kö-
vetkezõket rendelem el:

1. §

(1) A szakiskola és szakközépiskola kilencedik évfolya-
mán a gyakorlati oktatás támogatásának igénylésérõl,
folyósításáról és elszámolásának rendjérõl szóló 14/2006.
(IV. 3.) OM rendelet (a továbbiakban: R.) 6. § (1) bekez-
désének helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A támogatás igénylése és folyósítása a közoktatási
feladatot ellátó nem állami intézmények fenntartói eseté-
ben az illetékes MÁK-on keresztül a Rendelet 13. §-ában
meghatározottak szerint – a Rendelet 12/G. §-a figye-
lembevételével – történik.”

(2) Az R. 6. § (2) bekezdésének helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) A MÁK Igazgatóságok a Rendelet 14. §-ában meg-
határozottak szerint járnak el. Az Oktatási Minisztérium
az adatok felülvizsgálata után a szükséges elõirányzatot
a költségvetési törvény XX. fejezet 11/2/3/1 Oktatási célú
humán szolgáltatások normatív állami támogatása címû
elõirányzata terhére a MÁK részére a normatíva kiutalásá-
hoz szükséges kerettel együtt biztosítja.”

2. §

(1) E rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg
a) az R. 4. § (1) bekezdésében „a közoktatásról szóló

1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkezõ
20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet” szöveg helyébe „a köz-
oktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásá-
ról rendelkezõ 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet (a továb-
biakban: Rendelet)” szöveg,

b) az R. 8. § (6) bekezdésében „a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkezõ
20/1997. (II. 13.) Korm. rendeletnek” szöveg helyébe
a „Rendeletnek”
szöveg lép.

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

Az oktatási és kulturális miniszter
13/2006. (XII. 7.) OKM

rendelete
a fontos és bizalmas munkakörök megállapításáról

és a biztonsági ellenõrzés szintjérõl

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi
CXXV. törvény 78. §-ának (3) bekezdésében (a továb-
biakban: Nbtv.) foglalt felhatalmazás alapján – a Minisz-
terelnöki Hivatalt vezetõ miniszterrel egyetértésben – a
következõket rendelem el:

1. §

(1) A rendelet hatálya az Oktatási és Kulturális Minisz-
tériumban és az oktatási és kulturális miniszter irányítása
alá tartozó szervezeteknél fontos és bizalmasnak minõsülõ
munkakört betöltõ személyekre terjed ki.

(2) Az (1) bekezdésben említett szervezeteknél a fontos
és bizalmas munkaköröket, továbbá a biztonsági ellenõr-
zést megelõzõen kitöltendõ kérdõív típusát – az Nbtv.
2. számú melléklet 1–17. pontján túlmenõen – e rendelet
melléklete határozza meg.

2. §

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

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a fontos és bizalmas munkakörökrõl és a biztonsági
ellenõrzés szintjének megállapításáról szóló 4/1998.
(IX. 11.) OM rendelet és az azt módosító 45/2002. (VI. 24.)
OM rendelet, valamint a fontos és bizalmas munkakörök
megállapításáról szóló 11/2000. (VI. 15.) NKÖM rendelet
és az azt módosító 17/2005. (V. 21.) NKÖM rendelet.

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter
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Melléklet
a 13/2006. (XII. 7.) OKM rendelethez

Jegyzék a fontos és bizalmas munkakörökrõl
és a biztonsági ellenõrzést megelõzõen kitöltendõ

kérdõív típusáról

Fontos és bizalmas munkakört betöltõ személynek mi-
nõsül az Nbtv. 2. számú mellékletének 18. pontja alapján:

Szervezet, munkakör
Kérdõív
típusa

Az Oktatási és Kulturális Minisztériumban

– Fõosztályvezetõ-helyettesek, osztályvezetõk B

– Politikai tanácsadók, fõtanácsadók B

– A biztonságszervezési, védelmi feladatokat ellátó
személy

C

– Titokvédelmi felügyeletet ellátó személy C

– Minõsített ügyiratok kezeléséért felelõs szervezeti
egység vezetõje és ügykezelõi

B

– Vezetõi titkárságok titkos ügykezelõi A

– Sokszorosítói feladatot ellátó, valamint a minõsített
iratok továbbításában közremûködõ személyek

A

Az oktatási és kulturális miniszter irányítása,
felügyelete alá tartozó szerveknél

– A 9 kiemelt közgyûjtemény (Iparmûvészeti
Múzeum, Kortárs Mûvészeti Múzeum – Ludwig
Múzeum, Magyar Nemzeti Galéria, Magyar
Nemzeti Múzeum, Magyar Országos Levéltár,
Néprajzi Múzeum, Országos Széchényi Könyvtár,
Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szépmûvészeti
Múzeum) biztonsági vezetõi feladatokat ellátó
közalkalmazottai

B

A Külföldi Magyar Kulturális Intézetek
Igazgatóságánál

– Szakmai, gazdasági igazgatóhelyettes C

– A külföldi magyar kulturális intézetek igazgatói C

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatalnál

– Igazgatási Fõosztály vezetõje és fõosztályvezetõ-
helyettese

A

– Ügyiratkezelési Osztály vezetõje A

HATÁROZATOK

Az Alkotmánybíróság
69/2006. (XII. 6.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkotmánybíróság jogszabályok alkotmányelle-
nességének utólagos vizsgálata iránt benyújtott indítvá-
nyok alapján meghozta a következõ

határozatot:

1. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a közokta-
tásról szóló 1993. évi LXXIX. törvénynek – a közoktatás-

ról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló
2006. évi LXXI. törvény 20. § (2) bekezdésével megálla-
pított – 1. számú melléklet Harmadik rész II/6. pontjába
foglalt „A tanítási idõkeret teljesítésébe a II/18. pont alap-
ján egyéni foglalkozás, szabadidõs foglalkozás, tanórán
kívüli foglalkozás megtartására elrendelt többlettanításból
be kell számítani az egy tanítási héten a két órát meghaladó
többlettanítási órát.” szövegrész alkotmányellenes, ezért
azt megsemmisíti.

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 1. szá-
mú melléklet Harmadik rész II/6. pontja az alábbi szöveg-
gel marad hatályban:

„6. A pedagógus kötelezõ óráját az óvodában a gyerme-
kekkel való közvetlen, a teljes óvodai életet magában fog-
laló foglalkozásra (óvodai foglalkozások), az iskolában és
a kollégiumban a tanulókkal való közvetlen foglalkozásra
(kötelezõ és nem kötelezõ tanórai foglalkozás, egyéni fog-
lalkozás), kollégiumi foglalkozásra, napközis és tanuló-
szobai foglalkozásra kell fordítani. A gyakorlati oktatás-
vezetõ és a gyakorlati oktatásvezetõ-helyettes a kötelezõ
órája keretében ellátja a tanulók gyakorlati és elméleti kép-
zését. A tanulókkal való közvetlen foglalkozás körébe tar-
tozik az osztály közösségi programjainak és a tanulókkal
való egyéni törõdés feladatainak [52. § (7) bekezdés] meg-
tartása, azoknak a szakköröknek, érdeklõdési köröknek,
önképzõ köröknek, tanulmányi, szakmai és kulturális ver-
senyeknek, házi bajnokságoknak, iskolák közötti verse-
nyeknek, továbbá más tanórán kívüli foglalkozásoknak
[53. § (2) bekezdés b)–d) pontja] megtartása, amelyeket az
iskolai nem kötelezõ tanórai foglalkozás idõkeretének ter-
hére szerveznek, kollégiumban a szabadidõ eltöltését szol-
gáló és az egyéni törõdést biztosító foglalkozások [53. §
(7) bekezdés] megtartása. A pedagógus-munkakörben
foglalkoztatottak munkáját – a munkaidõkeretre vonatko-
zó rendelkezések [Mt. 118/A. §] alapulvételével – oly mó-
don kell megszervezni, hogy a pedagógus a heti kötelezõ
óraszáma egy tanítási évre jutó idõkeretét teljesíteni tudja.
Ehhez a munkáltató a pedagógus-munkakörben foglalkoz-
tatottak munkáját kéthavi tanítási idõkeret kialakításával
szervezi meg. A tanítási idõkeretet a következõk szerint
kell megállapítani: a két hónapra jutó tanítási napok szá-
mát meg kell szorozni a pedagógus-munkakörre megálla-
pított heti kötelezõ óraszám egyötödével. A tanítási idõke-
retet a munkakörre megállapított heti kötelezõ óraszám
egy ötödével csökkenteni kell minden olyan kiesõ tanítási
nap után, amely az Mt. 151. §-ának (2) bekezdésében meg-
jelölt távollét napjaira vagy a keresõképtelenség idõtarta-
mára esik. A tanítási idõkeret teljesítésénél a ténylegesen
megtartott, továbbá a pedagógus heti kötelezõ órájának
teljesítésébe beszámítható órák vehetõk figyelembe. A
rendes munkaidõn belül végzett tanításért óradíj a tanítási
idõkereten felül teljesített többlettanításért állapítható
meg,”

2. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a közal-
kalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehaj-
tásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992.
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(X. 8.) Korm. rendeletnek – a módosításáról szóló
186/2006. (VIII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapí-
tott – 11/B. § (1) bekezdése alkotmányellenes, ezért azt a
kihirdetés napjára visszaható hatállyal megsemmisíti.

3. Az Alkotmánybíróság a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. törvény – a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény módosításáról szóló 2006. évi LXXI. tör-
vénnyel megállapított – 133. § (8) bekezdése, az 1. számú
melléklet Harmadik rész II/18. és II/21. pontja, valamint a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosítá-
sáról szóló 2006. évi LXXI. törvény 22. § (1) bekezdése
alkotmányellenességének megállapítása és megsemmisí-
tése iránt benyújtott indítványokat elutasítja.

4. Az Alkotmánybíróság a közalkalmazottakról szóló
1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási
intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 186/2006. (VIII. 31.) Korm. rendelet
8. §-ának (1) bekezdése alkotmányellenességének meg-
állapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt el-
utasítja.

Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Köz-
lönyben közzéteszi.

INDOKOLÁS

I.

1. Az Alkotmánybírósághoz két indítványozótól három
indítvány érkezett a pedagógusok munkaidõ beosztásával
összefüggõ, 2006. szeptember 1-jén hatályba lépett módo-
sító jogszabályi rendelkezések alkotmányossági vizsgála-
tára. Az Alkotmánybíróság tárgyi összefüggésükre tekin-
tettel az Alkotmánybíróság ideiglenes ügyrendjérõl és an-
nak közzétételérõl szóló, módosított és egységes szerke-
zetbe foglalt 3/2001. (XII. 3.) Tü határozat (ABH 2003,
2065.) 28. § (1) bekezdése alapján az indítványokat egye-
sítette és egy eljárásban bírálta el.

2. Mindkét indítványozó vitatja a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvénynek (a továbbiakban: Köz-
okt.tv.) – a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
módosításáról szóló 2006. évi LXXI. törvény (a továb-
biakban: Módtv.) 18. §-ával, valamint 20. § (4) bekezdésé-
vel megállapított – 133. § (8) bekezdésében, valamint az
1. számú melléklet Harmadik rész II/18. pontjában meg-
állapított rendelkezések alkotmányosságát.

Indítványozók álláspontja szerint ez a szabályozás sérti
az egyenlõ munkáért egyenlõ bért, valamint a végzett
munka mennyiségének és minõségének megfelelõ bérezés
alkotmányos elvét, ezért ellentétes az Alkotmány 70/B. §
(2) és (3) bekezdésével.

3. Egyik indítványozó kéri a Közokt.tv. 1. számú mel-
léklet Harmadik részének – a Módtv. 20. § (2) bekezdésével
megállapított – II/6. pontja, valamint – a Módtv. 20. §

(5) bekezdésében megállapított II/21. pontja, valamint a
Módtv. 22. § (1) bekezdése alkotmányossági vizsgálatát is.

Az indítványozó álláspontja szerint a Módtv. 20. §
(2)–(5) bekezdése nyilvántartási és adminisztrációs több-
letterhet ró mind a fenntartóra, mind a munkáltatóra, mind
a pedagógusokra, amelynek végrehajtására, illetõleg a
végrehajtásra való felkészülésre a Módtv.-t hatályba lépte-
tõ 22. § (1) bekezdése nem biztosított kellõ idõt, és ez sérti
az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében szabályozott jogálla-
miság követelményét.

A Közokt.tv. 1. számú mellékletének Harmadik rész
II/6. pontjába foglalt – a Módtv. 20. § (2) bekezdésével
megállapított – rendelkezés azért is sérti az Alkotmány 2. §
(1) bekezdését, mert érthetetlen, ellentmondásos és nem il-
leszkedik a Közokt.tv. fogalomrendszerébe.

4. Ez az indítványozó benyújtott egy másik indítványt
is, amelyben a közalkalmazottakról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézmé-
nyekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet (a továb-
biakban: Korm.r.) módosításáról szóló 186/2006.
(VIII. 31.) Korm. rendeletnek (a továbbiakban: Korm.rm.)
a hatálybalépésérõl rendelkezõ 8. § (1) bekezdése alkot-
mányossági vizsgálatát kérte. A Korm.rm.-t 2006. augusz-
tus 31-én hirdették ki, a vitatott rendelkezés szerint 2006.
szeptember 1-jén lépett hatályba. Az indítványozó állás-
pontja szerint a hatálybalépés idõpontjának ez a meghatá-
rozása – mivel nem biztosított idõt a felkészülésre – sérti
az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében szabályozott jogálla-
miság elvébõl folyó jogbiztonság követelményét.

II.

Az Alkotmánybíróság az indítványok elbírálása során
az alábbi jogszabályi rendelkezések alapján hozta meg a
döntését.

1. Az Alkotmánynak az indítványozók által felhívott
szabályai:

„2. § (1) A Magyar Köztársaság független, demokra-
tikus jogállam.”

„70/B. § (...)
(2) Az egyenlõ munkáért mindenkinek, bármilyen meg-

különböztetés nélkül, egyenlõ bérhez van joga.
(3) Minden dolgozónak joga van olyan jövedelemhez,

amely megfelel végzett munkája mennyiségének és minõ-
ségének.”

2. A Közokt.tv.-nek az indítványozók által vitatott ren-
delkezései:

A Közokt.tv.-nek a Módtv. 18. §-a által megállapított
133. § (8) bekezdése:

„(8) A 2006/2007-es tanévben a munkáltató elrendelhe-
ti, hogy a pedagógus – a rendes munkaidõn belül, munka-
köri feladatként, külön díjazás nélkül a munkakörére, be-
osztására megállapított kötelezõ órájánál többet tanítson,
ha erre egyéni foglalkozás, szabadidõs foglalkozás, tan-
órán kívüli foglalkozás megtartása érdekében szükség

102 OKTATÁSI KÖZLÖNY 3. szám



van. Az így elrendelt órák száma egy héten a két órát nem
haladhatja meg. Egyéni foglalkozás, szabadidõs foglalko-
zás, tanórán kívüli foglalkozás megtartása óradíj fizetése
mellett akkor rendelhetõ el a pedagógus számára, ha elõtte
az érintett hétre a díjazás nélküli két óra megtartását elren-
delték.”

A Közokt.tv. 1. számú melléklet Harmadik rész II/6.
pontjának a Módtv. 20. § (2) bekezdése által megállapított
szövege:

„6. A pedagógus kötelezõ óráját az óvodában a gyerme-
kekkel való közvetlen, a teljes óvodai életet magában fog-
laló foglalkozásra (óvodai foglalkozások), az iskolában és
a kollégiumban a tanulókkal való közvetlen foglalkozásra
(kötelezõ és nem kötelezõ tanórai foglalkozás, egyéni fog-
lalkozás), kollégiumi foglalkozásra, napközis és tanuló-
szobai foglalkozásra kell fordítani. A gyakorlati oktatás-
vezetõ és a gyakorlati oktatásvezetõ-helyettes a kötelezõ
órája keretében ellátja a tanulók gyakorlati és elméleti kép-
zését. A tanulókkal való közvetlen foglalkozás körébe tar-
tozik az osztály közösségi programjainak és a tanulókkal
való egyéni törõdés feladatainak [52. § (7) bekezdés] meg-
tartása, azoknak a szakköröknek, érdeklõdési köröknek,
önképzõ köröknek, tanulmányi, szakmai és kulturális ver-
senyeknek, házi bajnokságoknak, iskolák közötti verse-
nyeknek, továbbá más tanórán kívüli foglalkozásoknak
[53. § (2) bekezdés b)–d) pontja] megtartása, amelyeket az
iskolai nem kötelezõ tanórai foglalkozás idõkeretének ter-
hére szerveznek, kollégiumban a szabadidõ eltöltését szol-
gáló és az egyéni törõdést biztosító foglalkozások [53. §
(7) bekezdés] megtartása. A pedagógus-munkakörben
foglalkoztatottak munkáját – a munkaidõkeretre vonatko-
zó rendelkezések [Mt. 118/A. §] alapulvételével – oly mó-
don kell megszervezni, hogy a pedagógus a heti kötelezõ
óraszáma egy tanítási évre jutó idõkeretét teljesíteni tudja.
Ehhez a munkáltató a pedagógus-munkakörben foglalkoz-
tatottak munkáját kéthavi tanítási idõkeret kialakításával
szervezi meg. A tanítási idõkeretet a következõk szerint
kell megállapítani: a két hónapra jutó tanítási napok szá-
mát meg kell szorozni a pedagógus-munkakörre megálla-
pított heti kötelezõ óraszám egyötödével. A tanítási idõke-
retet a munkakörre megállapított heti kötelezõ óraszám
egyötödével csökkenteni kell minden olyan kiesõ tanítási
nap után, amely az Mt. 151. §-ának (2) bekezdésében meg-
jelölt távollét napjaira vagy a keresõképtelenség idõtarta-
mára esik. A tanítási idõkeret teljesítésénél a ténylegesen
megtartott, továbbá a pedagógus heti kötelezõ órájának
teljesítésébe beszámítható órák vehetõk figyelembe. A ta-
nítási idõkeret teljesítésébe a II/18. pont alapján egyéni
foglalkozás, szabadidõs foglalkozás, tanórán kívüli foglal-
kozás megtartására elrendelt többlettanításból be kell szá-
mítani az egy tanítási héten a két órát meghaladó többlet-
tanítási órát. A rendes munkaidõn belül végzett tanításért
óradíj a tanítási idõkereten felül teljesített többlettanításért
állapítható meg,”

A Közokt.tv. 1. számú melléklet Harmadik rész hatá-
lyos II/9. pontja a következõ rendelkezést tartalmazza:

„9. A pedagógus az óraközi szünetben a tanulók felügye-
letével, a következõ tanóra elõkészítésével összefüggõ fel-

adatokat látja el. A teljes rendes munkaidõ tanítási órákkal
le nem kötött részében munkaköri feladatként – a munkakö-
ri leírásában foglaltak szerint vagy a munkáltató utasítása
alapján – ellátja a nevelõ és oktató munkával összefüggõ
egyéb feladatokat, így különösen: felkészül a foglalkozá-
sokra, tanítási órákra, elõkészíti azokat, értékeli a gyerme-
kek, tanulók teljesítményét, elvégzi a pedagógiai tevékeny-
ségéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet, részt vesz a
nevelõtestület munkájában, a hátrányos helyzetû tanulók és
a tehetséges tanulók felkészülésének segítésében, az iskola
kulturális és sportéletének, a szabadidõ hasznos eltöltésé-
nek megszervezésében, az iskola pedagógiai programjában
rögzített, a tanítási órák keretében meg nem valósítható osz-
tály- vagy csoportfoglalkozások [53. § (2) bekezdés e) pont-
ja] megtartásában, a gyermekek, tanulók felügyeletének el-
látásában, a diákmozgalom segítésével, a tanuló- és gyer-
mekbalesetek megelõzésével, a gyermek- és ifjúságvéde-
lemmel összefüggõ feladatok végrehajtásában, az intézmé-
nyi dokumentumok készítésében. A gyakorlati oktatásveze-
tõ és a gyakorlati oktatásvezetõ-helyettes ellátja a gyakorlati
képzést szervezõk ellenõrzését. A pedagógus e bekezdés
alapján végzett munkája kiemelt munkavégzésért járó kere-
set kiegészítéssel is elismerhetõ.”

A Közokt.tv. 1. számú melléklet Harmadik rész II/18.
pontjának a Módtv. 20. § (4) bekezdése által megállapított
szövege:

„18. A munkáltató elrendeli, hogy a pedagógus – a ren-
des munkaidõn belül, a munkakörére, beosztására meg-
állapított kötelezõ órájánál, munkaköri feladatként, külön
díjazás nélkül – többet tanítson, ha erre egyéni foglalko-
zás, szabadidõs foglalkozás, tanórán kívüli foglalkozás
megtartása érdekében szükség van. Az így elrendelt órák
száma egy héten a két órát nem haladhatja meg. A munkál-
tató, ha szükséges, óradíj fizetése mellett is elrendelhet to-
vábbi tanítást. Egyéni foglalkozás, szabadidõs foglalko-
zás, tanórán kívüli foglalkozás megtartása óradíj fizetése
mellett akkor rendelhetõ el, ha elõtte a díjazás nélküli fog-
lalkozást elrendelték. Az óradíj összege nem lehet keve-
sebb a Munka Törvénykönyve rendkívüli munkaidõben
végzett munkáért járó díjazás megállapítására vonatkozó
rendelkezései alapján számítható óradíj összegénél. A
Kormány rendeletben állapítja meg a további tanítás elren-
delésének feltételeit, valamint az óradíj megállapításának
szabályait. Az elrendelés adott tanévre szólhat.”

A Közokt.tv. 1. számú melléklet Harmadik rész
II/21. pontjának a Módtv. 20. § (5) bekezdése által megál-
lapított szövege:

„21. A nevelési-oktatási intézmény vezetõje – a fenntar-
tó által meghatározott idõpontig – elkészíti a pedagó-
gus-munkakörben foglalkoztatottak kötelezõóra-beosztá-
sát és megküldi a fenntartónak. A fenntartó és az intéz-
ményvezetõk közösen áttekintik az órabeosztást, és a ki-
rendelés keretében történõ foglalkoztatás [Mt. 106. §] sza-
bályainak alkalmazásával biztosítják az ellátatlanul ma-
radt feladatok végrehajtását. A kirendelés ideje egy tanítá-
si évben nem haladhatja meg a százkilencven tanítási
órát.”
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3. A Módtv. hatályba léptetõ rendelkezése:
„22. § (1) E törvény – a (2) bekezdésben meghatározott

kivétellel – 2006. szeptember 1-jén lép hatályba.
(2) Az e törvény 11. §-a 2007. január 5-én lép hatályba,

az e törvény 20. §-ával megállapított Kt. 1. számú melléklet
Harmadik rész „A VEZETÕK ÉS A BEOSZTOTT
PEDAGÓGUSOK KÖTELEZÕ ÓRASZÁMA” fõcím „B)
PEDAGÓGUS ÉS SZAKVIZSGÁZOTT PEDAGÓGUS-
MUNKAKÖRÖK” alcíme és az alcímet követõ felsorolás,
továbbá az 1. számú melléklet Harmadik rész II/18. pontja
2007. szeptember 1-jén lép hatályba.”

4. A Korm.rm. vizsgált rendelkezései:
„2. § Az R. 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:
(1) A kollektív szerzõdés, ennek hiányában a munkálta-

tó határozza meg, hogy a munkaidõ óvodai foglalkozások-
kal, tanítási órákkal, kollégiumi foglalkozásokkal
(a továbbiakban együtt: tanítás) le nem kötött részében
melyek azok a feladatok, amelyeket a pedagógusnak a ne-
velési-oktatási intézményben, és melyek azok a feladatok,
amelyeket a nevelési-oktatási intézményen kívül lehet tel-
jesítenie. A nevelési-oktatási intézményekben vezetett
munkaidõ-nyilvántartásnak tartalmaznia kell a tanítással
le nem kötött munkaidõ keretében ellátott feladatokat, kü-
lön megjelölve a nevelési-oktatási intézményben és a ne-
velési-oktatási intézményen kívül ellátott feladatokat. A
szervezeti és mûködési szabályzat határozza meg a mun-
kaidõ-nyilvántartás vezetésének eljárási szabályait.”

„5. § Az R. a 11/A. §-t követõen a következõ hivatkozás-
sal, valamint új 11/B. §-sal egészül ki, s egyidejûleg a jelen-
legi 11/B–11/C. §-ok jelölése 11/C–11/D. §-ra változik:

[A Kt. 133. § (8) bekezdéséhez és 1. számú melléklet
Harmadik rész II/9. pontjához]

11/B. § (1) A munkáltató a nevelési-oktatási intézmény
munkatervének részeként feladatellátási tervet készít, mely-
ben feltünteti a Kt. 1. számú melléklet Harmadik rész II/18.
pontja alapján elrendelésre kerülõ tanításban közremûködõ
pedagógusok névsorát, továbbá a Kt. 1. számú melléklet
Harmadik rész II/9. pontja alapján a nevelõ- és oktatómun-
kával összefüggõ egyéb feladatok végrehajtásában részt
vevõ pedagógusok névsorát, valamint a várható feladatokat
és a közremûködõk névsorát. A személyre szóló feladat-
megosztást legalább hét nappal korábban a helyben szoká-
sos módon közzé kell tenni. A feladatellátási tervet a szor-
galmi idõ elsõ félévére és második félévére külön-külön
kell elkészíteni, és a Kt. 57. § (2) bekezdése alapján a neve-
lõtestület részére véleményezés céljára benyújtani.”

„8. § (1) E rendelet 2006. szeptember 1-jén lép hatályba.”

III.

Az indítványok részben megalapozottak.

1. Az indítványok alapján az Alkotmánybíróság elsõ-
ként azt vizsgálta, hogy megállapítható-e az Alkotmány

70/B. § (2)–(3) bekezdésének sérelme amiatt, mert a Köz-
okt.tv. 133. § (8) bekezdése a 2006/2007. tanévre, az
1. számú melléklet Harmadik rész II/18. pontja pedig
2007. szeptember 1-jétõl lehetõséget ad arra, hogy a mun-
káltató elrendelje, hogy a pedagógus – a rendes munka-
idõn belül, munkaköri feladatként, külön díjazás nélkül – a
munkakörére, beosztására elõírt kötelezõ órájánál többet
tanítson, ha erre egyéni, szabadidõs, illetõleg tanórán kí-
vüli foglalkozás megtartása érdekében szükség van.

Az Alkotmánybíróság több határozatában – elõször a
137/B/1991. AB határozatban (ABH 1992, 456.) – értel-
mezte az Alkotmány 70/B. §-ának az indítványozó által
felhívott rendelkezéseit. Az Alkotmánybíróság e határoza-
tában rámutatott arra, hogy az Alkotmány 70/B. §-ának ér-
telme nem az, hogy „bármely munkáltatónál alkalmazott
minden munkavállalónak azonos munkáért azonos bért
kell kapnia”. „Az Alkotmány 70/B. §-a helyes értelme sze-
rint az általános diszkrimináció-tilalmat megfogalmazó
70/A. §-nak a munka világára vonatkoztatott konkretizálá-
sa.” (ABH 1992, 456, 459.) Az Alkotmány 70/B. § (3) be-
kezdése az elvégzett munka mennyiségének és minõségé-
nek megfelelõ bérezés követelményét fogalmazza meg.

A pedagógus munkakörben foglalkoztatottak munka-
végzésére, munkaidejére a közalkalmazottak jogállásáról
1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), a Mun-
ka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény
(a továbbiakban: Mt.), valamint a Közokt.tv. rendelkezé-
sei az irányadók. E szabályok alapján a pedagógusok ren-
des munkaidejére is az Mt. 117/B. § (1) bekezdésében a
teljes munkaidõ mértékére megállapított napi nyolc, heti
negyven óra az irányadó. A pedagógusok munkavégzésére
vonatkozó szabályozásnak több, a más munkavállalókra,
illetõleg közalkalmazottakra vonatkozó szabályozástól el-
térõ sajátossága van. Az egyik ilyen sajátossága az, hogy a
Közokt.tv. 16. § (4) bekezdése alapján a pedagógus heti
rendes munkaideje két részbõl áll, a kötelezõ órákból és a
nevelõ-, illetve nevelõ- és oktatómunkával, illetõleg a
gyermekekkel, tanulókkal való foglalkozással összefüggõ
más feladatok ellátásához szükséges idõbõl. A heti teljes
munkaidõ kitöltésének részletszabályait a Közokt.tv.
1. számú mellékletének Harmadik része határozza meg.
Az 1. számú melléklet Harmadik rész I. határozza meg
azokat a kötelezõ óraszámokat, amelyeket a pedagógus a
Közokt.tv. 16. § (4) bekezdése alapján tanításra, a gyerme-
kekkel, tanulókkal való közvetlen foglalkozásra, tanórai
foglalkozás keretében való nevelésre, oktatásra köteles
fordítani. Azt, hogy mely tevékenységek tartoznak a gyer-
mekekkel, tanulókkal való közvetlen foglalkozás körébe, a
Közokt.tv. 1. számú melléklet Harmadik részének II/6.
pontja szabályozza. Azt pedig, hogy a teljes munkaidõ tan-
órákkal le nem kötött részében melyek a pedagógus mun-
kaköri feladatai, a II/9. pontja határozza meg.

A Közokt.tv. 1. számú melléklet Harmadik részének
II/6–21. pontjai tartalmazzák azokat a szabályokat, ame-
lyek alapján az egyes munkáltatók meghatározzák az
egyes munkakörökhöz tartozó feladatokat, illetõleg az
egyes pedagógusok munkavégzésének a rendjét és az el-
várt feladatokat.
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A pedagógusok foglalkoztatásának ugyancsak sajátos
vonása az is, hogy a kinevezésükben meghatározott illet-
ményüket meghaladó díjazásra tarthatnak igényt olyan
munka fejében is, amelynek elvégzésére a heti rendes
munkaidõben kerül sor. A Közokt.tv. 1. számú melléklet
Harmadik rész II/18. pontja alapján óradíjra tarthat igényt
akkor, ha a munkáltató elrendeli, hogy a kötelezõ óraszá-
mot meghaladó tanítási órában tanítson.

A Módtv. a pedagógus rendes munkaidõben elvégzendõ
feladatai között feladatátcsoportosítást hajtott végre. A
Módtv. 20. § (2)–(3) bekezdése módosította a Közokt.tv.
1. számú melléklet Harmadik rész II/6. és II/9. pontját,
amelynek eredményeként a pedagógus kötelezõ óraszámá-
ban végezhetõ feladatai közül kimaradt „az iskola pedagó-
giai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg
nem valósítható osztály- vagy csoportfoglalkozások [53. §
(2) bekezdés e) pontja] megtartása”. Ezek a feladatok átke-
rültek a munkaidõ tanítási órákkal le nem kötött részébe
tartozó feladatokat meghatározó II/9. pontba.

A Közokt.tv.-nek a Módtv. által megállapított 133. §
(8) bekezdése a 2006/2007-es tanévre, az 1. számú mellék-
let Harmadik részének a Módtv. által megállapított II/18.
pontja 2007. szeptember 1-jétõl arra ad lehetõséget a mun-
káltatónak, hogy ha az egyéni, szabadidõs vagy tanórán kí-
vüli foglalkozás érdekében arra szükség van, külön díjazás
nélkül maximum heti két óra többlettanítást rendeljen el.
Ezek a szabályok a pedagógust a munkaidõ tanítási órák-
kal le nem kötött részében terhelõ – a Közokt.tv. 1. számú
melléklet Harmadik rész II/9. pontjában meghatáro-
zott – munkaköri feladatok körében teszik lehetõvé több-
lettanítás elrendelését.

A Közokt.tv. 1. számú melléklet Harmadik rész II/9.
pontjában meghatározott feladatait a pedagógus rendes
munkaidõn belül – alapszabályként – külön díjazás nélkül
köteles ellátni, az e körben végzett munka a kiemelt mun-
kavégzésért járó kereset kiegészítéssel ismerhetõ el. E sza-
bály alapján az egyes pedagógusokat a tanórán kívül terhe-
lõ munkaköri feladatok meghatározása a munkáltató ha-
táskörébe tartozik. A munkáltató e feladatok ellátását a pe-
dagógus munkaköri leírásában, illetõleg munkáltatói uta-
sításban rendelheti el.

Az indítványozók által vitatott szabályok a munkáltató
a Közokt.tv. 1. számú melléklet Harmadik rész II/9. pont-
jában meghatározott jogkörét korlátozzák azzal, hogy az
egyéni, szabadidõs, valamint a tanórán kívüli foglalkozás
körében határozzák meg a munkáltató által díjazás nélkül
elrendelhetõ többlettanítás idõtartamát.

A Közokt.tv. az 1. számú melléklet Harmadik rész II/9.
pontja nem minden pedagógus által kötelezõen ellátandó
feladatokat határoz meg. Az ott szabályozott feladatok je-
lentõs része olyan, az intézmény rendeltetésszerû mûködé-
séhez szükséges feladat, amelyek megosztása az intéz-
ményben alkalmazott pedagógusok között az intézmény
sajátosságait (az intézmény rendeltetését, tárgyi és szemé-
lyi feltételeit, a gyermekek, tanulók létszámát, összetéte-
lét, az intézmény pedagógiai programját stb.) figyelembe
véve az intézmény vezetõjének, a munkáltatónak a felada-
ta. Ezeknek a feladatoknak az intézményben dolgozó pe-
dagógusok közötti megosztása során a munkáltató felelõs-

ségi körébe tartozik annak biztosítása, hogy adott intézmé-
nyen belül a jogegyenlõség és a végzett munka mennyisé-
gének és minõségének megfelelõ bérezéshez való jog kö-
vetelménye ne sérüljön. A Korm.r. 11/B. § (2) bekezdése
elõírja a munkáltató számára, hogy a feladatok elosztása
során az egyenlõ bánásmód követelményét köteles meg-
tartani. Ennek érdekében a tanítás elrendelésénél, illetõleg
az egyéb feladatok szétosztásánál biztosítani kell az ará-
nyos és egyenletes feladatelosztást a nevelõtestület tagjai
között.

A Közokt.tv. vitatott szabályai, amelyek a munkáltató
által az egyéni, szabadidõs és tanórán kívüli foglalkozás
céljából elrendelhetõ tanítás kereteit határozzák meg, ön-
magukban nem tartalmaznak olyan rendelkezést, amelyek
az Alkotmány 70/B. § (2)–(3) bekezdésében szabályozott
alapvetõ jogokat sértenék.

Mindezeket figyelembe véve az Alkotmánybíróság
megállapította, hogy a Közokt.tv. 133. § (8) bekezdésé-
ben, valamint az 1. számú melléklet Harmadik részé-
nek – a Módtv. által megállapított, 2007. szeptember 1-jé-
tõl hatályos – II/18. pontjában foglalt rendelkezés alkot-
mányellenessége az Alkotmány 70/B. § (2)–(3) pontja
alapján nem állapítható meg.

2. Az egyik indítvány alapján az Alkotmánybíróságnak
vizsgálnia kellett azt is, hogy a Közokt.tv. 1. számú mel-
léklet Harmadik rész II/6. pontja megfelel-e a normavilá-
gossággal kapcsolatos alkotmányi követelményeknek.

Az Alkotmánybíróság számos határozatában megfogal-
mazta a normatartalommal, a normavilágossággal kapcso-
latosan a jogbiztonság követelményébõl fakadó alkotmá-
nyossági elvárásokat. 26/1992. (IV. 30.) AB határozatában
az Alkotmánybíróság elvi éllel mutatott rá arra, hogy „a vi-
lágos, érthetõ és megfelelõen értelmezhetõ normatartalom
a normaszöveggel szemben alkotmányos követelmény. A
jogbiztonság – amely az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében
deklarált jogállamiság fontos eleme – megköveteli, hogy a
jogszabály szövege értelmes és világos, a jogalkalmazás
során felismerhetõ normatartalmat hordozzon.” (ABH
1992, 135, 142.) Több határozatában az Alkotmánybíró-
ság kimondta azt is, hogy a normavilágosság sérelme miatt
az alkotmányellenesség akkor állapítható meg, ha a sza-
bály a jogalkalmazó számára értelmezhetetlen, vagy eltérõ
értelmezésre ad módot és ennek következtében a norma
hatását tekintve kiszámíthatatlan, elõre nem látható hely-
zetet teremt a címzettek számára, illetõleg a normaszöveg
túl általános megfogalmazása miatt teret enged a szubjek-
tív, önkényes jogalkalmazásnak. [pl.1160/B/1992. AB ha-
tározat, ABH 1993, 607, 608.; 10/2003. (IV. 3.) AB hatá-
rozat, ABH 2003, 130, 135–136.; 1063/B/1996. AB hatá-
rozat, ABH 2005, 722, 725–726.; 381/B/1998. AB határo-
zat, ABH 2005, 766, 769.]

Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy e tekintet-
ben az indítvány megalapozott. A Közokt.tv. 1. számú
melléklet Harmadik rész II/6. pontjának utolsó elõtti mon-
data a következõ rendelkezést tartalmazza: „A tanítási idõ-
keret teljesítésébe a II/18. pont alapján egyéni foglalkozás,
szabadidõs foglalkozás, tanórán kívüli foglalkozás
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megtartására elrendelt többlettanításból be kell számí-
tani az egy tanítási héten a két órát meghaladó többlettaní-
tási órát.”

E rendelkezés alkalmazhatósága a 2006/2007-es tanév-
ben a Módtv. 22. §-ában foglalt hatályba léptetõ rendelke-
zésekre is figyelemmel nem ítélhetõ meg egyértelmûen.

A Módtv. a 22. § (2) bekezdésében foglalt hatályba lép-
tetõ rendelkezés alapján a Közokt.tv. 1. számú melléklet
Harmadik rész II/18. pontja 2007. szeptember 1-jén lép ha-
tályba. Így a II/18. pont alapján többlettanítási órát csak
2007. szeptember 1-jét követõen lehet elrendelni. Ugyan-
akkor a Közokt. tv.-nek a Módtv. 18. §-ával megállapított
133. § (8) bekezdése már a 2006/2007-es tanítási évben is
módot ad arra, hogy a munkáltató – a rendes munkaidõn
belül, munkaköri feladatként, díjazás nélkül – egyéni fog-
lalkozás, szabadidõs foglalkozás, illetõleg tanórán kívüli
foglalkozás céljából maximum két óra többlettanítást ren-
deljen el.

A Közokt.tv.-nek ez a 133. § (8) bekezdése, illetõleg az
1. számú melléklet Harmadik rész II/6. pontja a Módtv.
22. § (1) bekezdése alapján 2006. szeptember 1-jén hatály-
ba lépett.

A hatályba léptetõ rendelkezéseket is figyelembe véve a
Közokt.tv. 1. számú melléklet Harmadik rész II/6. pontjá-
nak vizsgált rendelkezése alapján a tanítási idõkeret telje-
sítésének számítására vonatkozó jogalkotói szándék nem
értelmezhetõ. Nem állapítható meg, hogy a tanítási idõke-
ret teljesítésének számításánál az egyéni foglalkozás, sza-
badidõs foglalkozás, illetõleg tanórán kívüli foglalkozás
céljából elrendelt többlettanítás figyelembevételét a jogal-
kotó csak 2007. szeptember 1-jét követõen, vagy már a
2006/2007-es tanévben is elõ kívánta írni.

Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a szabályo-
zásnak ez a módja, amely a jogalkalmazó számára eltérõ
alkalmazásra ad lehetõséget és az érintettek számára kiszá-
míthatatlanná teszi a jogalkalmazást, alkotmányellenes,
sérti az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében szabályozott
jogállamiság elvébõl folyó jogbiztonság követelményét.
Ezért a Közokt.tv. 1. számú melléklet Harmadik rész II/6.
pontjának utolsó elõtti mondatában foglalt rendelkezést
megsemmisítette.

A rendelkezõ rész 1. pontjában megsemmisített rendel-
kezést az Alkotmánybíróság nem tartalmának alkotmány-
ellenes volta miatt semmisítette meg, hanem a hatályba-
léptetés ellentmondásossága miatt ítélte azt alkotmány-
ellenesnek.

3. Az indítványok alapján az Alkotmánybíróságnak
vizsgálnia kellett azt is, hogy megsértette-e a jogalkotó az
Alkotmány 2. § (1) bekezdésében szabályozott jogállami-
ság elvébõl folyó jogbiztonság követelményét a jogalkotó
azáltal, hogy a Közokt.tv. 1. számú melléklet Harmadik
rész II/6. és II/21. pontjában foglalt rendelkezéseket a
Módtv. 22. § (1) bekezdése 2006. szeptember 1-jével lép-
tette hatályba, illetõleg azzal, hogy a 2006. augusztus
31-én kihirdetett Korm.rm. hatálybalépésének napjaként a

Korm.rm. 8. § (1) bekezdése 2006. szeptember 1-jét jelölte
meg.

Az Alkotmánybíróság számos határozatot hozott, ame-
lyekben a jogszabály hatálybalépése kapcsán az új rendel-
kezések alkalmazásához szükséges felkészülési idõ bizto-
sítását az Alkotmányból folyó követelményként határozta
meg. [7/1992. (I. 30.) AB határozat, ABH 1992, 45, 47.;
25/1992. (IV. 30.) AB határozat, ABH 1992, 131, 132.;
28/1992. (IV. 30.) AB határozat, ABH 1992, 155,
156–159.; 57/1994. (XI. 17.) AB határozat, ABH 1994,
322, 324.; 43/1995. (VI. 30.) AB határozat, ABH 1995,
188, 196.]

A 28/1992. (IV. 30.) AB határozatában az Alkotmány-
bíróság rámutatott arra, hogy a jogbiztonság követelménye
azt a kötelezettséget hárítja a jogalkotóra, hogy a jogsza-
bály hatálybalépésének idõpontját úgy kell meghatároz-
nia, hogy kellõ idõ maradjon

– a jogszabály szövegének megismerésére;
– a jogalkalmazó szervek számára a jogszabály alkal-

mazására való felkészüléshez;
– a jogszabállyal érintett szervek és személyek számára

annak eldöntéséhez, hogy miként alkalmazkodjanak a jog-
szabály rendelkezéseihez. (ABH 1992, 155, 157.)

A 7/1992. (I. 30.) AB határozatban az Alkotmánybíró-
ság kifejtette azt is, hogy „[a] jogszabály alkalmazására
való felkészüléshez szükséges ‘kellõ idõ’ megállapítása és
biztosítása a jogalkotó felelõsséggel terhelt mérlegelésé-
nek és döntésének függvénye. Az alkotmányellenesség
csak a jogszabály alkalmazására való felkészülést szolgáló
idõtartam kirívó, a jogbiztonságot súlyosan veszélyeztetõ
vagy sértõ elmaradása, illetõleg hiánya esetén állapítható
meg.” (ABH 1992, 45, 47.)

Az Alkotmánybíróság eddigi gyakorlata során a felké-
szülési idõ hiánya miatt akkor állapította meg valamely
jogszabály alkotmányellenességét, ha az szerzett jogot
korlátozott, a korábbihoz képest úgy állapított meg hátrá-
nyosabb rendelkezést, illetõleg oly módon hárított foko-
zott kockázatot a címzettekre, hogy a megismerés és a fel-
készülés lehetõségének hiánya sérelmet okozott az érintet-
tek számára, akadályozta a jogalkalmazót a jogszabály al-
kalmazásában. [7/1992. (I. 30.) AB határozat, ABH 1992,
45, 47.; 25/1992. (IV. 30.) AB határozat, ABH 1992, 131,
132.; 43/1995. (VI. 30.) AB határozat, ABH 1995, 188,
196.; 44/1995. (VI. 30.) AB határozat, ABH 1995, 203,
207.; 723/B/1998. AB határozat, ABH 1999, 795,
799–800.; 1025/B/2001. AB határozat, ABH 2003, 1456,
1459–1460.; 797/B/2001. ABH 2003, 1437, 1441–1442.]

Az indítványok alapján az Alkotmánybíróságnak a vita-
tott jogszabályi rendelkezésekkel kapcsolatosan két kér-
dést kellett vizsgálni. Egyrészt vizsgálnia kellett azt, hogy
a jogszabály hatálybaléptetése valóban a felkészülési idõ
hiányát eredményezte-e. Másrészt, mivel az Alkotmánybí-
róság ismertetett gyakorlata szerint önmagában a felkészü-
lési idõ hiánya nem elegendõ az alkotmányellenesség
megállapításához, vizsgálnia kellett azt is, hogy a támadott
jogszabályok esetében megállapítható-e a felkészülési idõ
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elmaradása miatt a jogbiztonság súlyos sérelme, illetõleg
veszélyeztetése.

A Módtv.-t 2006. július 24-i ülésnapján fogadta el a par-
lament, 2006. augusztus 2-án a Magyar Közlöny 97. szá-
mában hirdették ki.

Az indítványozó a Módtv.-nek a Közokt.tv. 1. számú
melléklet Harmadik rész II/6. pontját, valamint II/21. pont-
ját megállapító 20. § (2), illetõleg (5) bekezdésével össze-
függésben kifogásolják azt, hogy a Módtv. 22. § (1) bekez-
dése 2006. szeptember 1-jében határozta meg a hatályba-
lépés idõpontját. Az indítványban kifejtett álláspont sze-
rint a Módtv. e szabályai a pedagógusok jövedelmi viszo-
nyait érintõ új munkaszervezési módszer bevezetésérõl
rendelkeznek, jelentõs nyilvántartási és adminisztrációs
munkaterhet hárítanak mind a munkáltatóra, mind a fenn-
tartóra úgy, hogy az arra való átállásra a törvény nem biz-
tosított felkészülési idõt.

A Közokt.tv. 1. számú melléklet Harmadik rész
II/6. pontjának vitatott szabályai a tanítási idõkeretben tör-
ténõ munkaszervezésre vonatkozó rendelkezéseket tartal-
maznak, a II/21. pontjában foglalt rendelkezés pedig a ki-
rendelés keretében történõ foglalkoztatás alkalmazásának
feltételeit teremti meg a közoktatásban. E rendelkezések
az intézményvezetõk számára állapítanak meg folyamato-
san végrehajtandó feladatokat. A pedagógusok foglalkoz-
tatásának alapkérdéseit nem érintik. A Munka Törvény-
könyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény 140/A. §-a alap-
ján – amelyet a közalkalmazotti jogviszonyokra is alkal-
mazni kell – minden közoktatási intézménynek rendelkez-
nie kell munkaügyi nyilvántartással, amely tartalmazza az
egyes pedagógusok által teljesített feladatokat. Nem ered-
ményezik a pedagógusok hagyományos munkarendjének,
a heti órabeosztásnak a megváltoztatását, a módosítás lé-
nyege az, hogy a pedagógusok által teljesített órákat, fog-
lalkozásokat kéthavi idõkeretben kell elszámolni, és ennek
alapján kell meghatározni, hogy az érintett pedagógus
teljesített-e a heti teljes, rendes munkaidõn belül többlet-
tanítást.

Ezek a szabályok kétségtelenül többletfeladatokat rót-
tak az intézményvezetõkre, amelyek az átlagosnál nehe-
zebbé tették a szorgalmi idõszakra való felkészülést. A tör-
vény kihirdetése és a hatálybalépése között közel egy hó-
nap állt az intézményvezetõk rendelkezésére. Ezalatt az
intézményvezetõk megismerhették az új törvényi rendel-
kezéseket, az Oktatási és Kulturális Minisztérium – az in-
dítványozók által is elismerten – tájékoztatóval, segéd-
anyagokkal segítette a Módtv. új rendelkezéseinek végre-
hajtását. A felkészülési idõ teljes hiánya tehát nem állapít-
ható meg. A Módtv. vitatott szabályai, amelyekkel össze-
függésben az indítványozó a felkészülési idõ hiányára hi-
vatkozik, nem tartalmaznak olyan rendelkezést, amely te-
kintetében a felkészülési idõ rövidsége a jogbiztonság
olyan kirívó súlyos sérelméhez vagy veszélyeztetéséhez
vezetne, ami a Módtv. 22. § (1) bekezdése alkotmányelle-
nességének megállapítását indokolná.

Mindezeket figyelembe véve az Alkotmánybíróság
megállapította, hogy a felkészülési idõ hiánya miatt a Köz-
okt.tv. 1. számú melléklet Harmadik rész II/6. és II/21.
pontjának, valamint a Módtv. 22. § (1) bekezdésének
alkotmányellenessége az Alkotmány 2. § (1) bekezdése
alapján nem állapítható meg.

4. Az egyik indítványozó kérte a Korm.rm. hatályba
léptetõ rendelkezése, a 8. § (1) bekezdés alkotmányelle-
nességének megállapítását és megsemmisítését is. Állás-
pontja szerint a Korm.rm. hatálybaléptetése a
Korm.rm.-nek a Korm.r. 7. § (1) bekezdését, valamint
11/B. § (1) bekezdését megállapító rendelkezésével össze-
függésben alkotmányellenes.

A Korm.rm.-t 2006. augusztus 31-én a Magyar Közlöny
108. számában hirdették ki. A rendelet 8. § (1) bekezdése
úgy rendelkezik, hogy a rendelet 2006. szeptember 1-jén
lép hatályba.

Megállapítható tehát, hogy a rendelet hatálybalépése és
a kihirdetése között egy nap telt el. Ennek alapján a felké-
szülési idõ hiánya kétségtelenül megállapítható.

Így az Alkotmánybíróságnak – a fentiekben ismertetett
gyakorlatát figyelembe véve – azt kellett vizsgálnia, hogy
a felkészülési idõ hiánya miatt a jogbiztonság kirívóan sú-
lyos sérelme vagy veszélyeztetése megállapítható-e.

A Korm.rm. a Módtv. szabályainak végrehajtásához
kapcsolódó részletszabályokat, értelmezõ rendelkezéseket
állapít meg. A Korm.rm. szabályai a pedagógusokra nézve
nem határoznak meg a Módtv. rendelkezésein túlmenõ új
jogokat, kötelezettségeket. A Korm.r.m. 7–9. §-ai techni-
kai jellegû rendelkezéseket tartalmaznak (a számozás mó-
dosítása, az Európai Unió jogszabályára hivatkozás, a
Közokt.tv.-vel ellentétessé vált rendelkezés megsemmisí-
tése.) A rendelkezések többsége a munkáltatók számára ír
elõ a Korm.rm. hatálybalépését követõen elvégzendõ fel-
adatokat. A Korm.rm. 6. §-a, amely az óradíjak elszámolá-
sáról rendelkezik, olyan szabályokat tartalmaz, amelyeket
a munkáltatónak elõször a tanítási idõkeret végén, tehát
november utolsó munkanapja után kell alkalmazni. A
Korm.rm.-nek Korm.r. 7. § (1) bekezdését módosító 2. §-a
úgy ír elõ a munkáltatónak a Korm.rm. hatálybalépését
követõen elvégzendõ feladatot, hogy annak határidejét
nem állapítja meg és ilyen határidõ magából a szabályból
sem következik. Ezért e szabályok tekintetében a felkészü-
lési idõ hiánya miatt a jogbiztonság sérelme fel sem merül.

Alkotmányossági problémát a Korm.r.-nek a Korm.rm.
5. §-ával megállapított 11/B. § (1) bekezdésének felkészü-
lési idõ nélküli hatálybaléptetése vet fel.

Ez a szabály a nevelési-oktatási intézmény munkatervé-
nek részeként feladat-ellátási terv elkészítését írja elõ a
munkáltatónak, amelyben a munkáltatónak személyre
szólóan kell a feladatokat meghatároznia. Azt is elõírja ez
a szabály, hogy a feladat-ellátási tervet – amelyet a szor-
galmi idõszak elsõ félévére és második félévére külön kell
elkészíteni – be kell nyújtani a nevelõtestületnek vélemé-
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nyezésre, és a személyre szóló feladatmegosztást legalább
hét nappal korábban a helyben szokásos módon közzé kell
tenni.

A Közokt.tv. 121. § (1) bekezdés 38. pontja szerint a
tanév szeptember 1-jén kezdõdik. A Korm.r. 11/B. §
(1) bekezdése alapján a 2006/2007-es tanév elsõ félévére
irányadó feladat-ellátási tervnek a Korm.rm. hatályba-
lépését követõen az elsõ tanítási napon (szeptember 4-én)
készen kellett volna állnia. A Korm.rm. olyan új feladatot
állapított meg a munkáltatók számára, amelyet korábban
sem a Közokt.tv., sem a Módtv. nem írt elõ számukra. A
Korm.rm.-nek ez a rendelkezése tehát olyan feladat elé ál-
lította az intézményvezetõket, amelynek teljesítése a
2006/2007-es tanév elsõ félévére – a jogszabály hatályba-
léptetése miatt – lehetetlen volt. Megállapítható, hogy a
Korm.rm.-nek a Korm.r. 11/B. § (1) bekezdését megállapí-
tó rendelkezése ily módon visszaható hatállyal állapított
meg olyan kötelezettséget a munkáltató számára, amely-
nek teljesítéséért a munkáltató felelõsséggel tartozik. En-
nek alapján az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a
Korm.r. 11/B. § (1) bekezdésével kapcsolatosan a
Korm.rm. egynapos határidõvel történõ hatálybaléptetése
sérti az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében szabályozott
jogállamiság elvébõl folyó jogbiztonság követelményét.

Ezért az Alkotmánybíróság a Korm.r.-nek a Korm.rm.
5. §-ával megállapított 11/B. § (1) bekezdését a kihirdetés
napjára visszaható hatállyal megsemmisítette.

Tekintettel arra, hogy a Korm.rm. más rendelkezései te-
kintetében a hatályba léptetõ rendelkezés miatt a jogbiz-
tonság kirívóan súlyos sérelme, illetõleg veszélyeztetése
nem állapítható meg, az Alkotmánybíróság a Korm.rm.
8. § (1) bekezdésének megsemmisítésére irányuló indít-
ványt elutasította.

A határozatnak a Magyar Közlönyben történõ közzété-
tele az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. tör-
vény 41. §-án alapul.

Dr. Bihari Mihály s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke

Dr. Balogh Elemér s. k., Dr. Bragyova András s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Erdei Árpád s. k., Dr. Harmathy Attila s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Holló András s. k., Dr. Kiss László s. k.,
elõadó alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Kovács Péter s. k., Dr. Kukorelli István s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Paczolay Péter s. k.,
alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: 745/B/2006.

A Köztársasági Elnök
256/2006. (XII. 5.) KE

határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdése j) pontja, valamint
a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi
XXXI. törvény 2. § (1) bekezdése alapján az oktatási és
kulturális miniszter elõterjesztésére, kimagasló színvonalú
szakmai munkájáért

Dongó Istvánnénak, a Kübekházi Általános Iskola
nyugalmazott igazgatóhelyettesének a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata)

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2006. október 18.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

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

KEH ügyszám: VII-2/4758/2006.

A Köztársasági Elnök
264/2006. (XII. 6.) KE

határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdése j) pontja, valamint
a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi
XXXI. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a miniszterelnök
elõterjesztésére, a kortárs magyar zene megismertetése, új
mûvészgenerációk nevelése, valamint a barokk és modern
zene sikeres együttes megjelenítése érdekében végzett ki-
emelkedõ tevékenységéért

Steve Reich zeneszerzõnek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE

polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2006. november 29.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VII-2/5536/2006.
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A Köztársasági Elnök
265/2006. (XII. 6.) KE

határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdése j) pontja, valamint
a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi
XXXI. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a miniszterelnök
elõterjesztésére, az európai integráció területén végzett
meghatározó jelentõségû tudományos munkásságáért, va-
lamint a magyar integrációs folyamat és a Magyarorszá-
gon folyó európai jogi kutatás és oktatás támogatásáért

Joseph H. H. Weiler-nek, a New York University School
of Law egyetemi tanárának a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
TISZTIKERESZTJE

polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2006. november 29.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VII-2/5554/2006.

KÖZLEMÉNYEK

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium
tájékoztatója

a 2003. évi LXXXVI. törvény, valamint
a végrehajtására kiadott 13/2004. (IV. 27.) OM
rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltak alapján

teljesítendõ bejelentkezési kötelezettségrõl,
illetve a 2006. évi szakképzési hozzájárulási
kötelezettség elszámolásáról, bevallásáról

és befizetésérõl

A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésé-
nek támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény
(a továbbiakban: Szht.) végrehajtására kiadott 13/2004.
(IV. 27.) OM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §
(1) bekezdése értelmében: „Az a hozzájárulásra kötelezett,
aki az Szht. 4. §-ának (1) bekezdése szerinti gyakorlati
képzés szervezésével teljesíti hozzájárulási kötelezett-
ségét (a továbbiakban: hozzájárulásra kötelezett), a gya-
korlati képzés szervezésére irányuló elsõ együttmûködési
megállapodás, tanulószerzõdés, illetve hallgatói szerzõdés
megkötését követõ 30 napon belül köteles az Oktatási
Minisztérium Alapkezelõ Igazgatóságán (a továbbiakban:

OM Alapkezelõ) bejelentkezni az OM Alapkezelõ által
a Magyar Közlönyben és az Oktatási Közlönyben közzé-
tett bejelentkezési nyomtatványon. Az OM Alapkezelõ az
elfogadott bejelentkezési nyomtatvány másolatát megkül-
di a hozzájárulásra kötelezettnél folyó gyakorlati képzés
telephelye szerint illetékes területi gazdasági kamara,
továbbá az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal területi-
leg illetékes igazgatósága részére.”

A bejelentkezési kötelezettségnek a „BEJELENT-
KEZÉSI NYOMTATVÁNY a szakképzési hozzájárulási
kötelezettség elszámolására, a Rendelet 1. § (1) bekezdé-
sében foglaltak alapján” kitöltésével és benyújtásával kell
eleget tenni.

(A nyomtatvány és kitöltési utasítása a jelen tájékozta-
tóból fénymásolható, vagy a www.omai.hu Internet cím-
rõl, a Szakképzés menüpont alól kinyomtatható.)

Az Szht. 4. § (10) bekezdése alapján a gyakorlati képzés
megszervezésével teljesítõ hozzájárulásra kötelezettnek
a Rendeletben elõírtak szerint bejelentkezési, bevallási és
elszámolási kötelezettsége van az OM Alapkezelõvel
szemben.

Az említett bekezdésben szereplõ kötelezettségnek a tá-
jékoztató mellékleteként megjelenõ „ÉVES BEVALLÁS
a gyakorlati képzést szervezõk részére a szakképzési hoz-
zájárulási kötelezettség teljesítésérõl” nyomtatvány kitöl-
tésével és a tárgyévet követõ második hónap 15. napjáig
történõ benyújtásával kell eleget tenni.

(A nyomtatvány és kitöltési utasítása a jelen tájékozta-
tóból fénymásolható, vagy a www.omai.hu Internet cím-
rõl, a Szakképzés menüpont alól kinyomtatható.)

FIGYELEM!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az OM Alapkezelõ az

„ADATLAP a Munkaerõpiaci Alap Képzési Alaprészébõl
tényleges költség alapján történõ visszaigénylés évközi
folyósításához ......... negyedévre/hónapra vonatkozóan”
nyomtatványt, tekintettel a folyamatban lévõ jogszabály
módosításokra, a késõbbiek során fogja a Magyar Köz-
lönyben, az Oktatási Közlönyben, illetve a www.omai.hu
Internet címen megjelentetni.

Aki az Szht. 4. § (1) bekezdése szerint gyakorlati képzés
megszervezésével teljesíti szakképzési hozzájárulási köte-
lezettségét és az Szht. 4. § (9) bekezdése szerint a bruttó
kötelezettségük és a kötelezettségcsökkentõ tételeik
egyenlegeként – nettó kötelezettségként – befizetési köte-
lezettség áll fenn, úgy azt a tárgyévet követõ év második
hónapjának 15. napjáig kell befizetni a Munkaerõpiaci
Alap Magyar Államkincstárnál vezetett

MPA Képzési Alaprész Lebonyolítása
10032000-00282345-70000007

számú számlájára.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az Szht.
– 5. § (1) bekezdése szerint:
„Az a hozzájárulásra kötelezett, aki nem szervez a 4. §

szerint gyakorlati képzést, köteles bruttó kötelezettségét
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– a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – az
állami adóhatóságnál vezetett szakképzési hozzájárulás
számlára befizetni.”

– 6. § (1) bekezdése szerint:
„Az a hozzájárulásra kötelezett, aki nem szervez gya-

korlati képzést
a) a szakképzési hozzájárulás alapját és az éves bruttó

kötelezettségét,
b) az 5. § (2) bekezdése szerint elszámolható módon és

mértékben felmerült kötelezettségcsökkentõ tételek éves
összegét,

c) az éves bruttó kötelezettség és a b) pont szerinti
összegek különbözeteként megállapított éves nettó kötele-
zettségét maga állapítja meg és vallja be az adóévet követõ
év második hónap 15. napjáig az állami adóhatóságnak.”

A fentiek egyben azt is jelentik, hogy a gyakorlati kép-
zést nem szervezõ hozzájárulásra kötelezetteknek a 2006.
évi szakképzési hozzájárulási kötelezettségükrõl az OM
Alapkezelõ felé nem kell bevallást, elszámolást, tájékozta-

tást küldeniük, és a kötelezettségük befizetését az APEH
Szakképzési hozzájárulás beszedési számla 10032000-
06056061 számlájára kell teljesíteniük.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az OM Alapkezelõ az elõ-
zõektõl eltérõen tévesen közvetlenül a Munkaerõpiaci
Alap Képzési Alaprész pénzügyi lebonyolítási számlájára
fizetett 2006. évre vonatkozó befizetéseket kérelemre
visszafizeti. A kérelembe a befizetõ azonosítását szolgáló
adatokon (pontos név, cím, adószám, pénzforgalmi jelzõ-
szám) kívül feltétlenül fel kell tüntetni azt, hogy a visszafi-
zetés a 2006. évi hozzájárulási kötelezettség téves befize-
tése miatt vált szükségessé, továbbá a befizetés dátumát és
annak a számlának a számát, amelyre a befizetés történt.
A kérelem mellékleteként kérjük csatolni a befizetést iga-
zoló bankkivonat másolatát.

Oktatási és Kulturális Minisztérium
Alapkezelõ Igazgatósága
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BEJELENTKEZÉSI / 
VÁLTOZÁS BEJELENTÉSI NYOMTATVÁNY 

(A megfelel  aláhúzandó!) 
a szakképzési hozzájárulási kötelezettség az OM Alapkezel  Igazgatósága felé történ  elszámolásához.  

A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény 
végrehajtására kiadott 13/2004. (IV. 27.) OM rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltak alapján.

A hozzájárulásra kötelezett neve, rövidített cégneve:

  Címe (székhelye): Város/község:

  Út, utca, tér:  Házszám:

Ügyintéz  neve:..........................................................   Telefonszáma: .............................

Telephelyei: (ahol gyakorlati képzés folyik)
Címe: Város/község:

Út, utca, tér:  Házszám:

Címe: Város/község:

Út, utca, tér:  Házszám:

Adószáma:

Statisztikai számjele:

APEH-nál bejelentett bankszámlája, elszámolási számlája:
Számlavezet  bank neve:

Bankszámlaszám:

Együttm ködési megállapodás megkötésének dátuma: * (*több esetén a
Tanulószerz dés megkötésének dátuma: * legkorábbi dátum)

Munkaviszonyban álló gyakorlati oktatók, szakoktatók: 

Sorszám Alkalmazás módja Gyakorlati oktató Szakoktató Összesen
  1 2 3 

1 Munka- teljes munkaid re    
2 viszony részmunkaid re    
3              Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony    
4                                                                                        Összesen:    

A szakképzési hozzájárulási kötelezettségemet az Szht. 4. § (1) bekezdése szerinti gyakorlati képzés 
szervezésével teljesítem. Csatolt létszám adatlapok száma:           db 

 A gyakorlati képzés szervezését ……………………………. dátummal befejezem. 

FIGYELEM! A bejelentkezési / változás bejelentési nyomtatványhoz csatolni kell a rendeletben el írt okiratokat! 
A 13/2004. (IV. 27.) OM rendelet 1. § (4) bekezdése a)–c) pontja és az (5) bekezdés szerint csatolt okiratok száma:     db  

BEKÜLDEND : 1 példányban az OM Alapkezel  Igazgatóságára (1374 Budapest, Pf. 564). 

…………………, 200   .  …………………… hó  …….  nap                  P. H. 

                                                                                                             Cégszer  aláírás 
                                                                                                                 .
ZÁRADÉK:           (OM Alapkezel  tölti ki! )

A szakképzési hozzájárulás gyakorlati képzés szervezésével történ  teljesítéséhez a bejelentkezését 
elfogadtuk. Az Szht. 4. § (2) bekezdése szerinti kötelezettség csökkent  tételeket a fentiek alapján
                       .           .           .  napjától veheti figyelembe. 
Tájékoztatjuk, hogy a következ  nyilvántartásba vételi számon regisztráltuk:  

Budapest, 200   …………… hó  …….  nap P. H.                                 
                                                                                                                 

 aláírás 
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LÉTSZÁM  ADATLAP 

Fénymásolható! Lapszáma:

Igazolás a bejelentkez nél szakképzésben részt vev  tanulók létszámáról* 
(A szakképz  iskola tölti ki és igazolja!) 

Szakközépiskolai, szakmunkásképz  iskolai, szakiskolai, speciális szakiskolai tanulók: 
Az iskola neve:

Címe: Város/község:

Út, utca, tér:  Házszám:
Adószáma:  
Statisztikai számjele:

Sor-
szám 

Megnevezés I. II. III. vagy 
1. szak- 
képz

IV. vagy 
2. szak- 
képz

V. vagy  
érettségire

épül
1. szakképz

VI.  vagy  
érettségire

épül
2. szakképz

VII. vagy  
érettségire

épül
3. szakképz

Összesen

  évfolyamon tanulók száma 
  1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Pályaorientációs 

képzés
        

2 Teljes képzés         

3 Részképzés         

4 Összesen         

5 Ebb l: Speciális         

A szakképzés(ek) megnevezése és  OKJ száma: 

                ……………………………………………………………………. 

                ……………………………………………………………………. 

                                                                                                           …………………………………..…………………………………………………………………….

…………………, 200   .…………………… hó ……. nap

                                                                                P. H.
                                                                                                        
                                                           ……………………………………..                              

                                                                                                                       iskola igazgatójának aláírása 

* Egy nyomtatvány egy szakképz  iskola tanulóira vonatkozik!  
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LÉTSZÁM  ADATLAP 

Fénymásolható! Lapszáma:

Igazolás a bejelentkez nél szakképzésben részt vev  hallgatók létszámáról* 
(A fels oktatási intézmény tölti ki és igazolja!) 

Az 1993. évi LXXX. törvény hatálya alá tartozó fels oktatási intézményben gyakorlati képzésben 
részesül  hallgatók: 

A fels oktatási intézmény neve:

Címe: Város/község:

Út, utca, tér:  Házszám:
Adószáma:  
Statisztikai számjele:

Sor-
szám 

Megnevezés I. II. III. IV. V. …………. Összesen 

  1 2 3 4 5 6 7 
1 Teljes képzés        
2 Részképzés        
3 Összesen        

A szakképzés(ek) megnevezése és  OKJ száma: 

                ……………………………………………………………………. 

                ……………………………………………………………………. 

                ……………………………………………………………………. 

…………………, 200   .  …………………… hó ……. nap.

                                                                               P. H.
                                                                                                          
                  ……………………………………..                               

                                                                                                                     intézmény vezet jének aláírása 

* Egy nyomtatvány egy fels oktatási intézmény hallgatóira vonatkozik!  
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KITÖLTÉSI  ÚTMUTATÓ 

a szakképzési hozzájárulási kötelezettség elszámolására, a szakképzési hozzájárulásról  
és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló  

2003. évi LXXXVI. törvény végrehajtására kiadott 13/2004. (IV. 27.) OM rendelet
1. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a 

„BEJELENTKEZÉSI / 
VÁLTOZÁS BEJELENTÉSI NYOMTATVÁNY”-hoz 

A bejelentkezési/változás bejelentési nyomtatványt a szakképzési hozzájárulásról és a képzés 
fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Szht.) 4. § 
(1) bekezdése szerinti gyakorlati képzést szervez knek kell kitölteni. 
Az Szht. 4. § (2) bekezdésében felsorolt költségekkel csak azok a gyakorlati képzést szervez
hozzájárulásra kötelezettek csökkenthetik bruttó kötelezettségüket, amelyek a 13/2004. 
(IV. 27.) OM rendeletben el írt bejelentkezési kötelezettségüknek eleget tettek. Az olvas-
hatóan (géppel vagy nyomtatott nagybet vel) kitöltött „Bejelentkezési/Változás bejelentési 
Nyomtatvány”-okat az Oktatási Minisztérium Alapkezel  Igazgatósága részére (1374 Buda-
pest, Pf. 564) kell benyújtani 1 eredeti, cégszer en aláírt példányban.

Benyújtási határid : a gyakorlati képzés szervezésére irányuló els  együttm ködési
megállapodás vagy tanulószerz dés megkötését követ  30 napon belül, illetve a változást 
követ  soron következ  bevallás benyújtására el írt határnapig. 

Az OM Alapkezel  az elfogadott bejelentkezési nyomtatvány másolatát megküldi a 
gyakorlati képzés telephelye szerint illetékes területi gazdasági kamarának, továbbá az APEH 
területileg illetékes igazgatósága részére. 

A bejelentkezési nyomtatvány a következ  adatokat tartalmazza:  
a)  név (cégnév), rövidített cégnév,
b)  cím, székhely,  
c)  ügyintéz  neve, telefonszáma, 
d)  telephelye(i), ahol a gyakorlati képzés folyik, 
e)  adószám,  
f)   statisztikai számjel,  
g) az állami adóhatóságnál bejelentett bankszámlájának száma, számlavezet  bank neve,
h) a hozzájárulásra kötelezettnél munkaviszonyban, gyakorlati oktatóként, illetve szak- 
     oktatóként foglalkoztatottak bejelentkezéskori száma az alkalmazás módja szerint, 
i)  a bejelentkezés módja, 
j)  a gyakorlati képzés szervezés befejezésének dátuma. 

A gyakorlati képzést szervez  az Szht. 4. § (1) bekezdése szerint szakképz  iskolával/fels -
oktatási intézménnyel kötött együttm ködési megállapodás, illetve tanulószerz dés alapján 
jelentkezik be. Bejelentkezéséhez csatolni kell a „Létszám adatlap”-ot, amely a 
következ ket tartalmazza: 

a) a szakképz  iskola/fels oktatási intézmény neve, címe, adószáma, 
b) a hozzájárulásra kötelezettnél gyakorlati képzésben részesül  szakközépiskolai, vala-

mint szakiskolai (ideértve a speciális szakiskolát is) tanulók és a fels oktatásról szóló 
1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) hatálya alá tartozó gyakorlati 
képzésben részesül  hallgatók bejelentkezéskori száma, iskolánként, illetve, 
fels oktatási intézményenként, évfolyamonként, teljes képzés és részképzés szerinti 
bontásban,

c) a szakképzések OKJ száma és megnevezése.  
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A dokumentumot az érintett iskolák, illetve fels oktatási intézmények töltik ki és igazolják. 

Egy nyomtatvány egy iskola/intézmény tanulóira/hallgatóira vonatkozik! 

A csatolt „Létszám adatlap”-ok számát fel kell tüntetni a Bejelentkezési nyomtatványon. 

A bejelentkezési nyomtatványhoz a 13/2004. (IV. 27.) OM rendelet 1. § (4) bekezdése
a)–c) pontja szerint a következ eredeti okiratokat vagy azok cégszer  aláírással 
hitelesített másolatát kell csatolni: 

a) 

b) a szakképzésr l szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 27. §-a 
alapján kötött  és a 33. §-ának (3) bekezdése szerinti tanulószerz dés,

c) az Szht. 4. §-ának (1) bekezdés a) pontja szerinti gyakorlati képzés megszerve-
zésére kötött, a (6) bekezdésben foglaltaknak megfelel  együttm ködési megálla-
podás.

A bejelentkezési nyomtatványhoz a fent említetteken felül csatolni kell a 13/2004. (IV. 27.) 
OM rendelet 1. § (5) bekezdése szerint, a cégbejegyzésre kötelezettek esetében a 30 napnál 
nem régebbi cégkivonatot, amennyiben a cég nincs bejegyezve, akkor a cégbejegyzési eljárás 
és a cégnyílvántartás egyes kérdéseir l szóló 8/1998. (V. 23.) IM rendelet 8. §-a szerinti 
tanúsítványt, illetve a cégbejegyzésre nem kötelezett szervezetek vonatkozásában az 
azonosításra alkalmas okiratot (egyéni vállalkozónál a vállalkozói igazolványt, egyéb szervek 
esetében a nyilvántartásba vételüket igazoló okiratot). A bejelentkezési nyomtatványhoz 
csatolható az eredeti okirat cégszer  aláírással hitelesített másolata is. 

A 13/2004. (IV. 27.) OM rendelet 1. § (3)–(6) bekezdésében felsorolt adatokban, okiratokban, 
illetve együttm ködési megállapodásban bekövetkezett változást a soron következ  bevallás-
sal egyidej leg a hozzájárulásra kötelezett köteles bejelenteni az OM Alapkezel nek,
egyidej leg megküldve a módosított dokumentum eredeti vagy cégszer  aláírással hitelesített 
másolatát is. A változásbelejentés másolati példányát az OM Alapkezel  megküldi az APEH 
illetékes igazgatósága részére. 

Fontos!
A 13/2004. (IV. 27.) OM rendelet 4. §-a szerint, ha a bejelentkezés nem az 1. §-ban 
meghatározott határid ben történik, akkor a hozzájárulásra kötelezett a bejelentkezését 
megel z  id szakra költségelszámolást nem érvényesíthet. 
Ha az Szht. 4. §-a alapján gyakorlati képzést szervez  hozzájárulásra kötelezett nem tesz 
eleget az 1. § (1) bekezdésében és (3)–(4) bekezdéseiben foglaltaknak, e rendeletben el írt
kötelezettsége teljesítéséig az Szht. 5. §-ának hatálya alá tartozó hozzájárulásra kötelezettnek 
kell tekinteni, nem csökkentheti az Szht. 4. §-ának (2) bekezdése alapján bruttó kötelezett-
ségét, nem érvényesíthet költségelszámolást, illetve nem nyújthat az Szht. 4. § (8) bekezdé-
sében szabályozott költség-hozzájárulást. 

Kérjük ügyeljen a Bejelentkezési nyomtatvány helyes és pontos kitöltésére. Ne feledje, 
hogy a szabályszer en kitöltött nyomtatványt cégszer  aláírással (eredeti aláírás és 
bélyegz ) is hitelesíteni kell!
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ÉVES BEVALLÁSI NYOMTATVÁNY 
(és tárgyévi önellen rzési nyomtatvány) 

A 13/2004. (IV. 27.) OM rendelet szerint az MPA Képzési Alaprészhez bejelentkezett gyakorlati képzést 
szervez k részére a szakképzési hozzájárulási kötelezettség teljesítésér l

            bevallási id szak   (év,      hó,      naptól)                     (év,     hó,      napig) 

2006.               .             . 2006. .           . 

Benyújtandó 3 eredeti példányban a következ  címre:  OM Alapkezel  Igazgatósága 1374 Bp., Pf. 564  

Jelölje X-szel, a bevallás típusát: 
tárgyévi bevallás                            tárgyévi önellen rzés

A hozzájárulásra kötelezett                               Nyilvántartásba vételi szám: 
Neve: ....................................................................................................................................................
Címe: 
 Irsz:                             Város/község ..........................................……... utca ............................................... hsz. ..............

Adószáma:                                                               

Pénzforgalmi jelz száma:  

KSH szám:                                                                                                           

Ügyintéz  neve: ..............................................  Telefonszáma:                   

Jelölje X-szel, ha   eltér  üzleti éves bevalló

Jelölje X-szel, ha
                             – a vállalkozás megsz nése miatt

záró bevallást ad be (36. nyilatkozat!)
– a gyakorlati képzést megszünteti

vagy szünetelteti (36. nyilatkozat!)

Jelölje X-szel, ha   – visszaigénylése  van

                              – nincs befizetési kötelezettsége

                              – van befizetési kötelezettsége

Jelölje X-szel, milyen elszámolást alkalmazott a bevallásában:

                              – tételes költségelszámolást

                              – átalányelszámolást

Jelölje X-szel, ha 

az Szt. 54/B. §-ának 22. pontja szerinti       

tanm helyben szervezi a gyakorlati képzést 

Büntet jogi felel sségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

..................................................., 200  . ………………

P. H. 

                                                                                             a hozzájárulásra kötelezett cégszer  aláírása 



3. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 117

1. A szakképzési hozzájárulás alapja (Szht. 3. §):                          ezer Ft

2. Bruttó hozzájárulási kötelezettség (1. sor 1,5%-a):                          ezer Ft

3. Más hozzájárulásra kötelezett l, az átirányított tanulók képzéséhez,  
    az oktatói díjazására (5.7) átvett hozzájárulás összege az átvev nél:

                         ezer Ft

4. Elszámolási kötelezettség                       2+3 együtt:                          ezer Ft

I. Tételes költségelszámolás esetén:
5. Visszatérítési igény elbírálásánál figyelembe vehet , az Szht.  

     mellékletének 1–3. pontjaiban meghatározott költségek (kiadások)

5.1 a) a tanulóknak tanulószerz dés alapján kifizetett pénzbeli  
juttatás, legfeljebb havonta a kötelez  legkisebb munkabér 
(minimálbér) 50%-áig; 

b) az alapképzési támogatás keretében kapott el leg levonása      –

c) a pénzbeli juttatást (a) terhel  nyugdíj- és egészségbiztosítási 
járulék; 

5.2 a tanulószerz déssel nem rendelkez  tanulónak a szorgalmi id
befejezését követ összefügg szakmai gyakorlat id tartamára

       kifizetett díjazás, legfeljebb a kötelez  legkisebb munkabér  
(minimálbér) 50%-áig és az SZJA köteles kifizetés utáni 11%-os   EHO; 

5.3 a fels oktatásban részt vev hallgatóknak a  gyakorlati képzés
id tartamára kifizetett díjazás, legfeljebb havonta a kötelez
legkisebb munkabér (minimálbér) 50%-áig; 

                                  ezer Ft 

                                  ezer Ft

                                  ezer Ft 

                                                 
                                  ezer Ft 

                                  ezer Ft 

5.4 a tanulóknak, illetve hallgatóknak jogszabály alapján kötelez en járó 
munkaruha, egyéni véd eszköz, tisztálkodási eszköz, kedvezményes 
étkeztetés, valamint a vizsgáztatás költsége, továbbá az ideiglenes 
átirányításával kapcsolatban felmerült útiköltség szállítási naponként 
1000 Ft/f , tömegközlekedési eszköz igénybevételénél a számlával igazolt 
összeg, valamint a szállásköltség-térítés tanulónként 1000 Ft /f /nap 
összeghatárig; 

                                  ezer Ft 

5.5 az Szt. 15. §-ának (4) bekezdése szerinti szintvizsga szervezésével
kapcsolatos igazolt költség;                                   ezer Ft 

5.6 a tanuló, illetve a hallgató javára megkötött kötelez felel sség-
biztosítás, valamint a rendszeres – foglalkozás-egészségügyi szolgá-
latról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendeletben el írt – orvosi 
vizsgálatáról való gondoskodás költsége;                                   ezer Ft 

5.7  a gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként, szakoktatóként vagy
gyakorlati képzéssel megbízott egyéb szakemberként foglal-
koztatott, a hozzájárulásra kötelezettel munkaviszonyban álló
dolgozó a tanulói/hallgatói létszámmal és a képzési id vel arányos 

a) díjazása, valamint az azt terhel  nyugdíj-, egészségbiztosítási és 
munkaadói járuléka, tételes EHO,

                     ezer Ft 

b) a 78/1993. (V. 12.) Korm. rendelet szerinti  munkába járáshoz
kapcsolódó útiköltség-térítése. 

ezer Ft 

6. 5.1(a–b+c)+5.2+5.3+5.4+5.5+5.6+5.7(a+b) együtt:
                        ezer Ft

…................................................, 200  . ………………
                         P. H.

a hozzájárulásra kötelezett cégszer
                        aláírása 
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II.  Átalányelszámolás
7. Az Szht. mellékletének 4. pontja értelmében, az el z ek helyett a
gyakorlati képzést csak az Szt. 27. §-a szerinti tanulószerz dés alapján 
megszervez hozzájárulásra kötelezett által elszámolható tételek:

a) a tanulónak tanulószerz dés alapján kifizetett pénzbeli juttatás,
legfeljebb havonta a a kötelez  legkisebb munkabér (minimálbér) 
50 %-áig és a pénzbeli juttatást terhel  nyugdíj- és egészségbiztosítási 
járulék;

ezer Ft 

b) az alapképzési támogatás keretében kapott el leg levonása     –
ezer Ft 

c) további költségek fedezetére tanulónként évente a kötelez
legkisebb munkabér (minimálbér) 150%-ának megfelel  összeg.                                   ezer Ft

8.             Átalány összesen: 7(a–b+c) együtt: 

Visszatérítési igény elszámolása:

                                                        ezer Ft

9.             Visszatérítési igény összege: (4.–6.) vagy (4.–8.):                         ezer Ft

10.                     Levonás: az évközben kiutalt összeg:                        ezer Ft

11.            Pénzügyileg még rendezend  differencia (9.–10.): 

a)  a hozzájárulásra kötelezett által visszautalandó       

b)  a hozzájárulásra kötelezett javára  kiutalandó 

                       ezer Ft

                       ezer Ft

…................................................, 200 . ………………

                               P. H.

a hozzájárulásra kötelezett cégszer

                        aláírása 



3. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 119

III. A I. tételes költségelszámolás, vagy a II. átalány-
elszámolás után fennmaradó szakképzési hozzájárulási 
kötelezettség elszámolása:
12. Megállapodás alapján más hozzájárulásra kötelezett által végzett, 

kiegészít  gyakorlati képzésre, az Szht. 4. § (8) bekezdése alapján, 
az átirányított tanulói/hallgatói létszám, valamint a képzés ideje 
szerint arányos oktatói díjazás megtérítésére átadott összeg. ezer Ft 

13. Csoportos gyakorlati képzést közvetlenül szolgáló tárgyi eszköz
beszerzésére, bérleti díjára, karbantartására, felújítására, pótlására, ill. 
b vítésére, valamint ezen eszközök m ködését biztosító szoftverek 
beszerzésére a tárgyévben fordított összeg, csökkentve az MPA 
Képzési Alaprészb l nyújtott támogatás összegével. ezer Ft 

14. A szakmai alapképzés céljait is szolgáló az Szt. 54/B. §-ának 
22. pontja szerinti tanm hely bérleti, munkavédelmi, t zbiztonsági 
és közüzemi szolgáltatásai díjára a tárgyévben fordított ellen rizhet
és arányos költségek összege. ezer Ft 

15.  A tanulószerz dés alapján foglalkoztatott tanuló gyakorlati 
képzése során felhasznált anyagköltség – tanulónként és évente – 
legfeljebb a kötelez  legkisebb munkabér (minimálbér) 20%-ának
megfelel ellen rizhet  összeg. ezer Ft 

16. A saját munkavállaló számára az Fktv. 20. §-ában meghatározott 
feln ttképzési, illet leg az Mt. szerinti tanulmányi szerz dés alapján 
megszervezett szakképzés 3/2004. (II. 17.) OM–FMM rendeletben 
meghatározott költsége, legfeljebb a bruttó kötelezettség (2. sor) 
maximum  33%-a mértékéig.
 Az OKJ-ben nem szerepl  szakképzések elszámolhatóságáról a 
megyei/f városi Munkaügyi Tanács dönt.

ezer Ft 

17. Kötelezettség csökkent  tételek összesen  (6.+8.+12.+13.+14.+15.+16.):                         ezer Ft

18. Még fennmaradó szakképzési hozzájárulási kötelezettség (4.–17.):                         ezer Ft

19.  Befizetési kötelezettség, ha a fennmaradó kötelezettség (18.) 

a)  nagyobb, mint a  2. sor 20%-a,  akkor a 2. sor 20%-a: 
b)  kisebb, mint a  2. sor 20%-a,  akkor a fennmaradó

                                                    kötelezettség (18.) teljes összege: 

                        ezer Ft

                        ezer Ft

20.  Befizetési kötelezettség el írása utáni maradvány (18.–19.):                                      ezer Ft

21. Fejlesztési megállapodás alapján, a szakképzés tárgyi feltételeinek 
javítását szolgáló fejlesztési támogatás, legfeljebb a bruttó kötele-
zettség (2. sor) 75%-a!

a) szakképz  iskola és központi képz hely számára nyújtott
      támogatás maximum 75%,  
b) fels oktatási intézmény számára nyújtott támogatás (a 75%-on 
   belül) maximum 37,5%.

ezer Ft 

ezer Ft 

22. Fejlesztési támogatás összesen (21.a+21.b):                                                             ezer Ft

23. Fennmaradó különbség összege (20.–22.):                                                            ezer Ft

24. Befizetési kötelezettség (19.a+19.b+23.):                         ezer Ft

25. Befizetési kötelezettség a Nyilatkozat alapján (36.):
                               

                      ezer Ft 

26. Befizetési kötelezettség összesen  (24.+25.):                       ezer Ft 

.................................................., 200  . ……………
                                 P. H.

a hozzájárulásra kötelezett cégszer
    aláírása 
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27. Tanulói/hallgatói átlaglétszám összesen:  f

28. Tanulói/hallgatói átlaglétszám részletezése:

       28.1 tanulószerz déssel rendelkez  tanuló: f

       28.2 iskolával kötött megállapodás alapján 
                28.21 szakmunkásképz - és szakiskolai tanuló:  f

                28.22 szakközépiskolai tanuló: f

       28.3 csak  az összefügg  szakmai  
               gyakorlaton részt vev  tanuló: 

           f

       28.4 fels oktatásban részt vev hallgató: 

a gyakorlati képzés id tartama hó

          f

       28.5. kiegészít  gyak. képzésre átirányított 
 tanuló, a gyak. képzés id tartama

f

nap

29. Munkaviszonyban lév  gyakorlati oktatói,   
       szakoktatói létszám:                        f
      Ebb l:

– Középfokú iskolai végzettség

– Középiskolai végzettséggel vagy 
mestervizsgával rendelkez

– Fels fokú iskolai végzettség

            f

            f

            f

30. Munkaviszonyban lév  gyakorlati oktatói,   
       szakoktatói létszámból a tanulói/hallgató  
       csoportlétszámnak megfelel en elszámolható                                                      f
      Ebb l:

– Középfokú iskolai végzettség

– Középiskolai végzettséggel vagy 
mestervizsgával rendelkez

– Fels fokú iskolai végzettség

          f

         f

          f
31. A tanm hely: (a megfelel  szöveg aláhúzandó!)  – saját tulajdonú tanm hely 

– bérelt tanm hely 
– üzemközi tanm hely
– nincs az Szt. szerinti tanm helye

32. A szakképzés(ek)  OKJ száma és megnevezése, amelyek gyakorlati képzését végzik:    

                …………………………………………………………………. 

                …………………………………………………………………. 

               ………………………………………………………………….. 

               ………………………………………………………………….. 

                …………………………………………………………………. 

................................................,     200  . ………………………
  P. H. 

a hozzájárulásra kötelezett cégszer  aláírása
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33. Együttm ködési megállapodás – más hozzájárulásra kötelezettel – a kiegészít  gyakorlati képzéshez: 

33.1  Az oktatói bér és járulékaihoz való hozzájárulás átvétel részletezve:

 Átadó neve: Címe: 
Nyilvántartásba 

vételi száma: 
Adószáma: 

Átvett összeg: 
ezer Ft 

Átvett tanulók 
létszáma: 

      
      
      
      

33.2  Az oktatói bér és járulékaihoz való hozzájárulás átadás részletezve:

Átvev  neve: Címe: 
Nyilvántartásba 

vételi száma: 
Adószáma: 

Átadott összeg: 
ezer Ft 

Átirányított tanulók 
létszáma: 

      
      
      
      

34.  Együttm ködési és fejlesztési megállapodás szakképz  iskolával / fels oktatási intézménnyel:

34.1 Együttm ködési megállapodás gyakorlati oktatásra iskolánként/intézményenként:
 Név:                                        Cím:                                  Adószám:                                           OM azonosító:                      

34.2  Fejlesztési megállapodás alapján adott fejlesztési támogatás iskolánként/központi képz hely/intézményenként:
Név:                        Cím:                      Adószám:             OM azonosító:            Támogatás összege          ezer Ft:

35.  2006-ban a negyedéves/havi igénylések során kiutalt összeg: 

Dátum Összeg  (ezer Ft)

Összesen: 

................................................, 200  . ………………   P. H. 

a hozzájárulásra kötelezett
cégszer  aláírása 
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A szakképzést teljesen megszüntet , vagy egy oktatási évnél hosszabban szüneteltet ,

valamint jogutóddal megszüntet  hozzájárulásra kötelezett tölti ki! 

36. Nyilatkozat 

Alulírott, mint a  ………………………………………  vállalkozó képvisel je kijelentem, 
hogy a gyakorlati képzést ……………………………………. naptól

teljesen megszüntettük*   
egy oktatási évnél hosszabban szüneteltetjük* 

jogutód nélkül szüntettük meg*. 
A csoportos gyakorlati képzést szolgáló tárgyi eszközöket azonos gyakorlati képzést, 
azonos feltételekkel jogszer en folytató hozzájárulásra kötelezettnek térítésmentesen 
átadtuk.*
Átvev  hozzájárulásra kötelezett neve, adószáma, nyilvántartásba vételi 
száma:…………………………………………………………………….……………... 
jogutóddal szüntettük meg*. 
Jogutód neve, címe, adószáma:…………………………………………………………. 
A jogutód a gyakorlati képzést jogszer en folytatja*. 
nyilvántartásba vételi száma:…………………….. ;              
A jogutód a gyakorlati képzést jogszer en  nem folytatja*. 

A szakképzési hozzájárulási kötelezettség terhére korábban beszerzett, a megsz nés* / 
szüneteltetés*/ jogutóddal történ  megsz nés által érintett tárgyi eszközök és beruházások a 
megsz nés* / szüneteltetés* / jogutóddal történ  megsz nés* id pontjában fennálló könyv 
szerinti értéke:

………………………………. ezer Ft, 
amely a szakképzési hozzájárulási kötelezettségünk mértékét növeli, és legkés bb a 
megsz néssel* egyidej leg / szüneteltetés* esetén a tanítási év letelte el tt befizetek az MPA 
Fejlesztési és Képzési Alaprész Lebonyolítása elnevezés  10032000-00282345-70000007 
számú számlára. 

Jogutóddal történ  megsz nés esetén – amennyiben a jogutód a gyakorlati képzést jogszer en folytatja 
– a jogel dnek nem keletkezik az Szht. 7. §-ának (8) bekezdésében el írt befizetési kötelezettsége. 
Az a jogutód nélkül megsz n , vagy a gyakorlati képzést jogutód nélkül megszüntet  gyakorlati 
képzést szervez  hozzájárulásra kötelezett, amely a csoportos gyakorlati képzést szolgáló tárgyi 
eszközöket – a megsz nés id pontjában fennálló – könyv szerinti értéken az azonos gyakorlati képzést 
azonos feltételekkel jogszer en folytató hozzájárulásra kötelezettnek térítésmentesen átadja mentesül 
az Szht. 7. §-ának (8) bekezdésében el írt befizetési kötelezettség alól.

(* megfelel  szöveg aláhúzandó!) 

..................................................., 200  . …………                                                             P. H.

                                                                              

a hozzájárulásra kötelezett
      cégszer  aláírása
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Az iskola vagy intézmény tölti ki! 

37.  LÉTSZÁMIGAZOLÁS 

Igazoljuk, hogy iskolánkból/intézményünkb l a 2006. évben összesen:                      f

az alábbi részletezés szerint:                                                  2005/2006              2006/2007 
                    II. félév                          I. félév 

 1. Tanulószerz déssel rendelkez  tanuló                                              f                            f

 2. Együttm ködési megállapodás alapján:

             2.1 szakmunkásképz -  és szakiskolai tanuló                                  f                          f

             2.2 szakközépiskolai tanuló                                                            f                            f

3. Csak az összefügg  szakmai gyakorlaton                                         f
        részt vev  tanuló 

4. Fels oktatásban részt vev  hallgató                                                f                           f
         a gyakorlati id                hó 

vett részt a  ……………………………………………………… hozzájárulásra kötelezettnél. 

………………………….., 200  .  …………
                                                                                               P. H.                

                                                                                                                    az iskola / intézmény vezet jének
         aláírása 
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Az a hozzájárulásra kötelezett tölti ki, aki ideiglenesen más gyakorlati képz höz irányított át 

tanulót/hallgatót! 

38.  IGAZOLÁS 

Igazoljuk, hogy a 2006. évben                                                    összesen:                      f

az alábbi részletezés szerint:                                                létszám:                 képzés ideje: 

 1. Tanulószerz déssel rendelkez  tanuló                                              f                         nap 

 2. Együttm ködési megállapodás alapján:

             2.1 szakmunkásképz -  és szakiskolai tanuló                                 f                         nap 

             2.2 szakközépiskolai tanuló                                                            f                         nap 

3.  Csak az összefügg  szakmai gyakorlaton                                            f                         nap 
      részt vev  tanuló 

4. Fels oktatásban részt vev  hallgató                                                     f                         nap 

 id tartamra került kiegészít  gyakorlati képzés céljából átirányításra  ………………… 

 ……………………………………………………………… hozzájárulásra kötelezetthez. 

..................................................., 200  . ………………

 P. H.                                                                                                       P. H.

 a kiegészít  gyakorlati képzést folytató                         az átirányító hozzájárulásra kötelezett 
         hozzájárulásra kötelezett                                                                                     cégszer  aláírása 
               cégszer  aláírása
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Visszatérítés esetén kitöltend !

39. Nyilatkozat köztartozásról 

Alulírott  ………………………….…..……………………………………….., 

mint a ………………………………………………… vállalkozás  vezet je,

(vállalkozás adószáma:……………………………………,  

                    címe:………………………………………….) 

büntet jogi  felel sségem  tudatában  kijelentem,  hogy:  

–    a vállalkozásnak 30 napnál régebbi köztartozása nincs.* 

–    a vállalkozásnak 30 napnál régebbi köztartozása van:* 

Sorszám Köztartozás megnevezése Bankszámlaszám 
Tartozás összege 

(Ft)
1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

..................................................., 200  . ……………

                                                                                                             P. H. 

a hozzájárulásra kötelezett cégszer
                                         aláírása 

*A megfelel  részt kérjük aláhúzással jelölni! 
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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ  

a szakképzési hozzájárulási kötelezettség 

„ÉVES BEVALLÁS és önellen rzési nyomtatvány”-ához  

A bevallási nyomtatványt a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról 
szóló 2003. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Szht.) 4. § (1) bekezdése szerinti gyakorlati 
képzést szervez knek kell kitölteni. Az Szht. 4. § (2) bekezdésében felsorolt költségekkel csak 
azok a gyakorlati képzést szervez  hozzájárulásra kötelezettek csökkenthetik bruttó kötelezett-
ségüket, amelyek a 13/2004. (IV. 27.) OM rendeletben el írt bejelentkezési kötelezettségüknek 
eleget tettek. 
A számvitelr l szóló törvény hatálya alá tartozó hozzájárulásra kötelezett a szakképzési 
hozzájárulást az üzleti évre, az egyéb hozzájárulásra kötelezett a naptári évre (tárgyév) állapítja 
meg. A naptári évt l eltér  üzleti évet választó hozzájárulásra kötelezett az üzleti év els
napján hatályos jogszabályok szerint állapítja meg, vallja be, fizeti meg hozzájárulási 
kötelezettségét.  
A szakképzési hozzájárulást az Szht. 4. § (1), a (7) és a (8) bekezdések alapján gyakorlati képzés 
megszervezésével teljesít  hozzájárulásra kötelezettnek a 13/2004. (IV. 27.) OM rendeletben 
el írtak szerint bejelentkezési, bevallási és elszámolási kötelezettsége van az OM Alapkezel vel
szemben. A hozzájárulásra kötelezett elszámolása alapján a szakképzési hozzájárulási kötele-
zettség teljesítését az oktatási miniszter megbízásából az OM Alapkezel  ellen rizheti. 
A szakképzési hozzájárulást a fentiek alapján gyakorlati képzés megszervezésével teljesít
hozzájárulásra kötelezettnek az állami adóhatósággal szemben nem keletkezik bevallási, 
befizetési és elszámolási kötelezettsége, azonban az állami adóhatóság a helyszíni ellen rzés 
során a szakképzési hozzájárulási kötelezettség teljesítését az adózás rendjér l szóló 2003. évi 
XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) szabályai szerint ellen rzi. 
A hozzájárulásra kötelezett az önellen rzésénél az adott önellen rzéssel érintett év bevallási 
nyomtatványát használja fel, a nyomtatványon feltüntetve az önellen rzés tényét. Ha a hozzá-
járulásra kötelezett utólagos ellen rzéssel feltárja, hogy éves elszámolását, illet leg az Szht. 4. § 
(12)–(13) bekezdés szerinti visszaigénylését helytelenül állapította meg, akkor a különbözetet 
közvetlenül az Alap Kincstárnál vezetett számlájára kell befizetnie, illet leg onnan visszaigé-
nyelnie, az OM Alapkezel  részére a 13/2004. (IV. 27.) OM rendeletben meghatározott 
elszámolásnak, illet leg iratoknak az egyidej  benyújtásával.  

A bevalláson jelölni szükséges: 
 1. a bevallás típusát:  

 – a 2006. évi szakképzési hozzájárulás bevallásakor a tárgyévi bevallást kell 
megjelölni.  

 – a 2006. évi szakképzési hozzájárulás önellen rzésénél a tárgyévi önellen rzést kell 
megjelölni, 

 2. az eltér  üzleti évet,  
 3. a záróbevallás tényét, illetve a gyakorlati képzés megszüntetését, szüneteltetését,  
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 4. azt, hogy milyen elszámolást alkalmaztak a bevallásban:  
 – tételes költség elszámolást az Szht. mellékletének 1–3. pontjában foglaltak alapján,  
 – átalány elszámolást az Szht. mellékletének 4. pontja szerint,  

 5. az Szt. 54.§-ának 22. sora szerinti tanm helyben szervezi a gyakorlati képzést. 
Az olvashatóan (géppel vagy nyomtatott nagybet vel) kitöltött „ÉVES BEVALLÁS”-t az 
Oktatási Minisztérium Alapkezel  Igazgatósága részére (1374 Budapest, Pf. 564) kell benyújtani 
3 eredeti, minden oldalon cégszer en aláírt példányban.  

Benyújtási határid : a tárgyévet/üzleti évet követ  második hó 15. napja,  
 önellen rzés esetén az önellen rzés esedékességének napja.  

1. sor: Ide kell beírni az Szht. 3. §-a alapján megállapított bruttó kötelezettség alapját.

Az Szht. 3. § (1) bekezdése értelmében a szakképzési hozzájárulás alapja: 
a) a számvitelr l szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számvitelr l szóló 

törvény) 79. §-ának (2) bekezdése által meghatározott bérköltség,  
b) az egyszeres könyvvitelt vezet  hozzájárulásra kötelezettnél a számvitelr l szóló 

törvény 111. §-ának (3) bekezdése szerint meghatározott (a pénzforgalmi könyv-
vitelben elszámolt) bérköltség, 

c) a szakképzési hozzájárulás alapja a számvitelr l szóló törvény hatálya alá nem 
tartozó, hozzájárulás fizetésére kötelezett egyéni vállalkozó esetében a munka-
viszony keretében foglalkoztatott magánszemély számára kifizetett bérköltség.  

2. sor: Ide kell beírni az Szht. 3. §-a alapján megállapított bruttó kötelezettség összegét,
mely a bruttó kötelezettség alapjának 1,5%-a.  

3. sor: Ebben a sorban kell feltüntetni az Szht. 4. § (7) bekezdésben el írt megállapodás 
alapján a 13/2004. (IV. 27.) OM rendelet szerint a Képzési Alaprészhez bejelent-
kezett más hozzájárulásra kötelezett l átvett – a bruttó kötelezettséget növel  – 
költség-hozzájárulás összegét, amely az átirányított tanulók gyakorlati képzésében 
közrem köd , a hozzájárulásra kötelezettel munkaviszonyban álló oktató(k) díjazá-
sára és azt terhel  járulékaira, valamint munkába járáshoz kapcsolódó útiköltség 
térítésére (lásd 5.7. sor) használható fel.  

4. sor: Ide kell beírni a bruttó hozzájárulási kötelezettséget és a más hozzájárulásra 
kötelezettekt l átvett (a 3. sorban feltüntetett) költség-hozzájárulás együttes összegét. 

I. Tételes költségelszámolás esetén:

5.1. a) sor: Ide kell beírni a szakképzésr l szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: 
Szt.) 27. § alapján kötött és a 33. § (3) bekezdése szerinti tanulószerz déssel
rendelkez  tanulók számára, a képzés tárgyévi teljes id tartamára kifizetett pénzbeli 
juttatást, a mindenkori minimálbér legfeljebb 50%-a mértékéig.  
A bevallás 28.1. sorában jelzett tanulószerz déses tanulók után számolható el a 
tárgyévi juttatás.  
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5.1. b) sor: Ebben a sorban kell feltüntetni az alapképzési támogatási szerz dés keretében 
a tanulószerz déses tanulók kötelez  pénzbeli juttatásához kapott támogatás tárgyévi 
összegét – az évközi adatlapokon levont összeget is beleértve – levonásba helyezni. 

5.1. c) sor: Ide kell beírni az 5.1. a) sorban feltüntetett tanulószerz dés alapján kifizetett pénzbeli 
juttatást terhel  nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék összegét.  

5.2. sor: Ide kell beírni az Szt. 48. §-a alapján a tanulószerz dés nélkül foglalkoztatott 
tanuló(k) részére a szorgalmi id t követ  összefügg  szakmai gyakorlat id tartamára 
id arányosan kifizetett díjazást, a mindenkori minimálbér legfeljebb 50%-a mérté-
kéig, és a pénzbeli juttatás adóköteles részét terhel  – a kifizet  által fizetend  – 
járulékot. 
A bevallás 28.2., 28.3. soraiban jelzett tanulók után 3–6 heti juttatás számolható el 
évente. 

[Az Szt. 44. § (4) bekezdése alapján esetenként, vagy rendszeresen kifizetett 
díjazás forrása a tanulók munkájából keletkez  bevétel, így az a kötelezettség 
elszámolásánál nem vehet  figyelembe!] 

5.3. sor: Ide kell beírni a fels oktatásban részt vev  hallgatók részére a gyakorlati képzés 
id tartamára kifizetett díjazást, legfeljebb a mindenkori minimálbér 50%-a mértékéig. 
A bevallás 28.4. sorában szerepeltetett hallgatók után a jelzett gyakorlati képzés 
id tartama alatt kifizetett díjazás számolható el. 

5.4. sor: A költségek elszámolásánál:  
• szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. 

évi LXXXVI. törvény melléklete 1. d) pontjának kötelez  el írásait kell 
figyelembe venni:  
– a tanulót jogszabály alapján kötelez en járó munkaruha, egyéni véd eszköz, 

tisztálkodási eszköz illeti meg, mint a vele azonos munkahelyen foglalkoztatott 
dolgozót; 

– a tanuló részére a gyakorlati képzési napokon egyszeri kedvezményes étkezést  
kell biztosítani. Az étkezésr l meleg – kivételesen indokolt esetben hideg – 
élelem biztosításával a gyakorlati képzést szervez  a helyileg szokásos módon 
köteles gondoskodni. Amennyiben az étkezés természetben nem biztosítható, 
helyette étkezési utalvány is elszámolható a gyakorlati napok arányában. Saját 
konyha esetén az elszámolás – képzési napokra – nyersanyagáron történik; 

– vizsgáztatás költségeként a tanulmányok alatti vizsgákra, beszámolókra és vissza 
történ  utazások esetén jár a tanulónak útiköltség-térítés kötelez en; 

– az ideiglenes átirányítással kapcsolatban felmerült útiköltség szállítási naponként 
1000 Ft/f , abban az esetben, ha az útiköltség nem a tömegközlekedés igénybe-
vételével merült fel. A tömegközlekedési eszköz igénybevételénél a számlával 
igazolt összeg számolható el, valamint a szállásköltség-térítés naponként  
1000 Ft/f  összeghatárig számla ellenében; 

– ha gyakorlati képzés átmenetileg a képzést szervez  székhelyén, telephelyén 
kívül lev  munkahelyen történik, az utaztatásról, szállásról és az étkezésr l
természetben kell gondoskodni és ezt esetenként dokumentálni kell. Az 
ilymódon dokumentált költségek elszámolhatók. A szállásköltség elszámolható 
mértéke számla alapján tanulónként 1000 Ft/f /nap.  
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• az iskolai rendszer  szakképzésben részt vev hallgatók esetében a 
13/2004. (IV. 27.) OM rendelet 18. § (1) bekezdés kötelez  el írásait kell 
figyelembe venni. Amennyiben együttm ködési megállapodás keretében folyik a 
gyakorlati képzés, a hallgatóknak az alábbi juttatások járnak kötelez en:  
– útiköltség-térítés a tanulmányok alatti vizsgára történ  utazás költségeihez, ha 

arra nem a hallgató állandó szakmai gyakorlati képzési helyén kerül sor,  
– útiköltség-térítés, ha a hallgató gyakorlati képzését a gyakorlati képzést szervez

– átmenetileg – székhelyén, telephelyén kívül lév  munkahelyen szervezi meg,  
– tisztálkodási eszköz, kedvezményes étkeztetés, továbbá ugyanolyan munkaruha, 

külön jogszabály alapján kötelez en el írt egyéni véd eszköz, mint ami a vele 
azonos munkahelyen, illetve munkafeltételek között foglalkoztatott munka-
vállalót megilleti.  

5.5. sor: A hozzájárulásra kötelezett az Szt. 15. §-ának (4) bekezdése alapján megszervezett 
szintvizsgával kapcsolatban két közrem köd  szakért  díjazását számolhatja el a 
szakképzési hozzájárulás teljesítésénél a kötelez  legkisebb munkabér legfeljebb 
2 százalékának mértékéig szakért nként és vizsgázónként.  

5.6. sor: Itt kell szerepeltetni a tanuló, illetve hallgató javára megkötött kötelez  felel sség-
biztosítás, valamint a tanuló rendszeres orvosi vizsgálatának számlával igazolt költ-
ségeit, amelyekre a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) 
Korm. rendeletben foglaltak az irányadóak.  

5.7. a) sor: Ebben a sorban csak a gyakorlati képzést szervez k által munkaviszonyban foglal-
koztatott gyakorlati oktatóként, szakoktatóként, oktatóként foglalkoztatott dolgozó, 
valamint a tanuló gyakorlati képzésével megbízott egyéb szakember díjazását és 
annak járulékait lehet elszámolni.  
A tanulók képzésére elszámolható díjazás összegének meghatározásánál figyelembe 
kell venni:  

– Az egyidej leg gyakorlati képzésben részesül  – a bevallás 27. sorában beval-
lott – tanulók közoktatási törvényben meghatározott csoportlétszámát. (A köz-
oktatási törvény a szakközépiskolai és szakiskolai gyakorlati képzésre meghatá-
rozott tanulói csoportlétszám minimumát 8 f ben állapítja meg. Amennyiben 
jogszabály, vagy a gyakorlati oktatás központi programja más csoportlétszámot 
illetve id tartamot ír el , a foglalkoztatható szakoktatók létszámát annak alapján 
kell megállapítani. A sajátos nevelési igény  tanulók esetében a tanulási 
képességet vizsgáló szakért i és rehabilitációs bizottság, illetve az országos 
szakért i és rehabilitációs tevékenységet végz  bizottság szakért i véleménye 
szükséges.)  

– A gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként, szakoktatóként, oktatóként foglal-
koztatott dolgozó, valamint a tanuló gyakorlati képzésével megbízott egyéb 
szakember díjazása, társadalombiztosítási és egyéb járuléka, útiköltség-térítése 
akkor számolható el a hozzájárulási kötelezettség terhére, amennyiben a tanuló 
gyakorlati képzését és felügyeletét ellátó dolgozó a hozzájárulásra kötelezettel 
munkaviszonyban áll.  

– A kötelezettség terhére a ténylegesen kifizetett díjazás és járulékai (társadalom-
biztosítási és munkaadói járulék, tételes egészségügyi hozzájárulás) számolhatók 
el, amennyiben a f állásban gyakorlati oktatóként, szakoktatóként 
foglalkoztatott dolgozóhoz beosztott tanulók száma eléri a fentiek szerint 
meghatározott átlaglétszámot.
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A dolgozó díjazásából elszámolható hányad fels  határa:  
középfokú iskolai végzettség dolgozó esetén a kötelez  legkisebb 
munkabér (minimálbér) háromszorosa,
középiskolai végzettséggel, vagy mestervizsgával rendelkez
dolgozó esetén a kötelez  legkisebb munkabér (minimálbér) 
négyszerese,
fels fokú iskolai végzettség dolgozó esetén a kötelez  legkisebb 
munkabér (minimálbér) négy és félszerese.

Ha a tanulók száma nem éri el az átlaglétszámot, az elszámolható hányad fels
határát olyan arányban kell csökkenteni, amilyen arányban a tanulók száma kevesebb 
az átlaglétszámnál.  

– A fels oktatásban részt vev  hallgatók esetén a gyakorlati képzésben oktató-
ként, szakoktatóként foglalkoztatott munkavállaló díjazásánál irányadó, hogy 
15 hallgatónként lehet 1 f  teljes munkaid ben foglalkoztatott oktató díjazását 
elszámolni. A nem teljes munkaid ben foglalkoztatott munkavállaló díjazását a 
fentiek figyelembevételével arányosan lehet elszámolni.  

A részmunkaid ben foglalkoztatott munkavállaló díjazását a fentiek figyelembe-
vételével, arányosan lehet elszámolni.  

Az Szht. mellékletének 3. pontjában meghatározott, az oktatókra, szakoktatókra 
elszámolható díjhányadok összegét túl nem lépve, a keretösszeg az oktatók, 
szakoktatók díjazására a hozzájárulásra kötelezett által saját döntése szerint 
csoportosítható, felhasználható.  

5.7. b) sor: Ebben a sorban kizárólag a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésr l
szóló 78/1993. (V. 12.) Korm. rendelet alapján kötelez en járó és téríthet  költségek 
számolhatók el arányosan.  

6. sor: Ez az összeg az Szht. mellékletének 1–3. pontjában felsorolt jogcímeken felmerült, 
a visszatérítés kiszámításánál figyelembe vehet  költségek együttes összege.  

II. Átalányelszámolás esetén: 

Az általány elszámolást választó hozzájárulásra kötelezettek töltik ki a következ  sorokat, ha a 
gyakorlati képzést az Szt. 27. §-a szerinti tanulószerz dés alapján szervezik, és az Szht.
mellékletének 1–3. pontjaiban szabályozottak helyett a melléklet 4. pontja szerint számolnak el 
visszatéríthet  költségeket.  
Ebben az esetben az 5.1. a)–6. sorokat üresen kell hagyni! 

7. a) sor: Ebben a sorban elszámolható a tanulószerz déssel rendelkez  tanulónak az Szt.  
33. §-ának (3) bekezdés d) sora szerinti, a képzés teljes id tartamára kifizetett 
pénzbeli juttatás, a mindenkori minimálbér legfeljebb 50%-a mértékéig, továbbá a 
nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékot, amelyek a tanulónak kifizetett pénzbeli 
juttatást terhelik.  

7. b) sor: Ebben a sorban kell az alapképzési támogatási szerz dés keretében a tanuló-
szerz déses tanulók kötelez  pénzbeli juttatásához kapott támogatás tárgyévi 
összegét – az évközi adatlapokon levont összeget is beleértve – levonásba helyezni. 
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7. c) sor: Ebben a sorban a további költségeinek fedezetére tanulószerz déssel rendelkez
tanulónként évente a kötelez  legkisebb munkabér (minimálbér) százötven 
százalékának megfelel  összeg számolható el.

8. sor: Ez az összeg az Szht. mellékletének 4. pontjában felsorolt jogcímeken felmerült, 
a visszatérítés kiszámításánál figyelembe vehet  átalányköltségek együttes összege.  

Visszatérítési igény elszámolása: 
9. sor: A hozzájárulásra kötelezett akkor jogosult visszatérítésre, ha az Szht. melléklete 

szerinti – a bruttó kötelezettség terhére elszámolható – költségeinek összege önmagá-
ban meghaladja a bruttó kötelezettség és a 3. sorban feltüntetett költség-hozzájárulás 
együttes összegét.  
Amennyiben a hozzájárulásra kötelezett hozzájárulási kötelezettségét kizárólag 
gyakorlati képzés megszervezésével teljesíti, és a tárgyévben kifizetett elszámolható 
költségei (kiadásai) önmagukban meghaladják a bruttó kötelezettséget, akkor az azt 
meghaladó részt az alaprészb l visszaigényelheti, amelyet az alaprészb l a 
rendelkezésre álló összeg, illet leg a költségvetési törvényben jóváhagyott éves 
el irányzat erejéig ki kell elégíteni.  

10. sor: Ezt a sort a 2006-ban évközi visszatérítésben részesülteknek kell kitölteniük. 
A kitöltésnél ügyelni kell arra, hogy csak a visszatérítés jogcímen kapott összeget kell 
a bevallásban szerepeltetni, az egyéb jogcímen, pl. alapképzési költség-hozzájárulás-
ként kapott támogatást nem szabad figyelembe venni.  

11. sor: Ebben a sorban a 2006-ra visszatéríthet , és a 2006-ban évközben visszatérített, az 
MPA Képzési Alaprész által pénzügyileg is visszatérített összegek közötti 
differenciát kell kimutatni:  

– a) A hozzájárulásra kötelezett által visszautalandó rovatot akkor kell kitölteni, ha 
az évközben visszatérített – 10. sorban feltüntetett – összeg meghaladja a 
visszatéríthet  összeget.  

   A visszafizetéseket a Munkaer piaci Alap Magyar Államkincstárnál vezetett    
MPA Képzési Alaprész Lebonyolítása 10032000-00282345-70000007 számú 
számlára kell átutalni. Az átutalásnál kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a 
„2006. évi visszatérítés elszámolás” szöveget, továbbá az átutalási megbízás 
utolsó sorának utolsó hét pozícióját az alábbiak szerint kitölteni:  

#                8   0   3       

  – b) A hozzájárulásra kötelezett javára kiutalandó rovatot akkor kell kitölteni, ha 
az évközben visszatérített – 8. sorban feltüntetett – összeg kevesebb a vissza-
téríthet nél. 

A visszatérítési igényt érvényesít  hozzájárulásra kötelezett az éves bevallásához 
csatolja a területi gazdasági kamarának az oktatott szakképesítés tekintetében 
illetékes gazdasági érdek-képviseleti szervezettel együttm ködve kiadott és 
érvényben lév  tanúsítványa másodlatát arról, hogy rendelkezik az adott szakképe-
sítés gyakorlati képzéséhez jogszabályban el írt feltételekkel. A tanúsítványnak 
tartalmaznia kell a többm szakos gyakorlati képzést is figyelembe vev
létszámkapacitást.  

Visszaigényl k esetében értelemszer en a 12–23. sorokban nem számolható el 
összeg.
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III. Az I. tételes költségelszámolás vagy a II. átalányelszámolás után fennmaradó 
szakképzési hozzájárulási kötelezettség elszámolása: 

12. sor: Itt kell feltüntetni az Szht. 4. § (8) bekezdésében el írt megállapodás alapján – a 
13/2004. (IV. 27.) OM rendelet szerint a Szakképzési Alaprészhez bejelentkezett más 
hozzájárulásra kötelezettnek – az átirányított tanulói/hallgatói létszám és az általa 
végzett kiegészít  gyakorlati képzésnek ideje szerint arányos, az Szht. mellékletének 
3. pontjában részletezett oktatói díjazás költségei megtérítésére (5.7. sor) átadott 
összeget.  
A gyakorlati képzésnek több hozzájárulásra kötelezett által közösen m ködtetett, 
közös tulajdonukban lév , vagy általuk közösen bérelt gyakorlati képzési célú 
létesítményben (üzemközi tanm helyben) történ  megszervezése esetén a hozzá-
járulásra kötelezett az Szht. 4. §-ának (2) bekezdésben meghatározott tételekkel  
– közös megállapodás alapján a saját tanulója arányában – csökkentheti a bruttó 
kötelezettségét.  
Gyakorlati képzés megszervezésének kell tekinteni azt is, ha a hozzájárulásra 
kötelezett megállapodás alapján egy másik, gyakorlati képzéssel teljesít  hozzá-
járulásra kötelezett számára (a továbbiakban: költség-hozzájárulásban részesített) – az 
általa végzett kiegészít  gyakorlati képzésnek – az Szht. 4. §-ának (2) bekezdés 
szerint elszámolható költségeihez (kiadásaihoz) hozzájárulást ad át, melyet a költség-
hozzájárulásban részesített az Szht. 4. §-ának (2) bekezdés a)–c) soraiban feltüntetett 
tételek fedezetére használhat fel. Ebben az esetben a hozzájárulásra kötelezett  
– amennyiben a bruttó kötelezettségének az átadott összeggel csökkentett része még 
fedezetet nyújt – az Szht. 4. §-ának (3)–(5) bekezdésekben meghatározott tételekkel 
csökkenti a bruttó kötelezettségét. A költség-hozzájárulásban részesített nem veheti 
figyelembe kötelezettségcsökkent  tételként azt a költséget (kiadást), amelyet részére 
a másik hozzájárulásra kötelezett a megállapodás alapján megtérített. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az iskolák nem hozzájárulásra kötelezettek, a 
részükre átadott oktatási költségtérítések nem számolhatók el!  

13. sor: Ebben a sorban csak a csoportos gyakorlati képzést közvetlenül szolgáló, a 
hozzájárulásra kötelezettnél folyó gyakorlati képzés szakirányának megfelel , a 
foglalkoztatott tanulók átlag létszáma alapján indokolt, a gyakorlati oktatás központi 
programjához kapcsolódó tárgyi eszköz (eszköz, szerszám, kisgép, m szer, 
tenyészállat, szaporítóanyag, amennyiben tárgyi eszközként vannak nyilvántartva!) 
beszerzésére, bérlésére karbantartására, felújítására, pótlására, ill. b vítésére, 
valamint ezen eszközök m ködését biztosító szoftverek beszerzésére a tárgyévben 
kifizetett összeg, csökkentve az MPA Képzési Alaprészb l nyújtott támogatás 
összegével.  

Ha a szakképzési hozzájárulást az Szht. 4. §-ának (1) bekezdése alapján gyakorlati 
képzés megszervezésével teljesít  hozzájárulásra kötelezett a csoportos gyakorlati 
képzést közvetlenül szolgáló, az Szht. 19. §-ának 4. sora szerinti tárgyi eszköz 
(a továbbiakban: tárgyi eszköz) beszerzésére fordított költségét az Szht. 4. §-ának 
(2) bekezdés b) sora alapján számolja el, akkor a tárgyi eszközt köteles elkülönítetten 
nyilvántartani és 5 évig gyakorlati képzés céljára használni. Tárgyi eszközként 
elszámolt biológiai alapok, tenyészállatok és szaporítóanyagok esetében az id tartam 
5 évnél rövidebb is lehet, ha azt termesztési, illetve tenyésztési okok indokolják. 

(Anyag, segédanyag, üzemanyag stb. és azok szállítási költsége, valamint az 
amortizáció nem számolható el kötelezettségcsökkent  tételként a 13. sorban.)  
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Az átlagos, szintentartó beruházást meghaladó költségelszámolás esetén az ebbe 
a sorba beállított összegr l részletes kimutatást kérünk mellékelni. 

14. sor: Ebbe a sorba a szakmai alapképzés céljait is szolgáló, az Szt. 54/B. §-ának 
22. pontja szerinti tanm hely bérleti, munkavédelmi, t zbiztonsági és közüzemi 
szolgáltatásai díjára (víz, csatorna, elektromos áram, vezetékes gáz, távf tési 
szolgáltatás, szemétszállítás) a tárgyévben fordított ellen rizhet  és arányos költségek 
összegét kell feltüntetni.  
Az Szht. 4. §-ának (2) bekezdés c) pontja alapján elszámolható költségek nagysága az 
Szt. 54/B. §-ának 22. pontja szerinti tanm hely gyakorlati képzéssel hasznosított 
id tartamára vonatkozó, a tanm hely adottságait, az üzemeltetett berendezések 
névleges teljesítményét figyelembe véve az általános költségnormáknak megfelel
– a költségelszámolással egy id ben alapbizonylatként mellékelt számításokkal 
igazolt – díjhányad. 
A 48 000 Ft/tanuló/év összeget meghaladó költségelszámolás esetén az ebbe a sorba 
beállított összegr l részletes kimutatást kérünk mellékelni.  

15. sor:  A tanulószerz dés alapján foglalkoztatott tanuló gyakorlati képzése során felhasz-
nált anyagköltségre – tanulónként és évenként – legfeljebb a kötelez  legkisebb 
munkabér 20 százalékának megfelel  ellen rizhet  összeget számolhatják el.  

16. sor: A hozzájárulásra kötelezett saját munkavállalói számára a feln ttképzésr l szóló 
2001. évi CI. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 20. §-ában meghatározott feln tt-
képzési szerz dés, illet leg a Munka Törvénykönyvér l szóló 1992. évi  
XXII.  törvény (a továbbiakban: Munka Törvénykönyve) szerinti tanulmányi szer-
z dés alapján megszervezett képzés 3/2004. (II. 17.) OM–FMM rendeletben 
meghatározott költségeit elszámolhatja a hozzájárulás terhére. Az elszámolt költségek 
összege nem haladhatja meg a hozzájárulásra kötelezett bruttó kötelezettségének 
33 százalékát.

Az OKJ-ben nem szerepl  képzések szakképzési hozzájárulás terhére történ
elszámolhatóságáról a megyei (f városi) Munkaügyi Tanács dönt.  

17. sor: Itt kell kimutatni a bruttó kötelezettség terhére érvényesíthet  kötelezettségcsökkent
tételek együttes összegét.  

18. sor: Itt kell kimutatni a bruttó kötelezettség még fennmaradó részét, vagyis a 4. sor és a 
17. sor különbözetét, amennyiben pozitív összeg.  
Amennyiben a 17. sor szerinti összeg azonos a 4. sor szerintivel, úgy a 18. sorba „0”-t 
kell beírni.  
Amennyiben már a 6. vagy 8. sorban szerepl  összeg nagyobb mint a 4. sor szerinti, 
úgy a 12–16. sorokban beállított összegek pénzügyi rendezést nem igényelnek, így a 
18. sorba „0”-t kell beírni. (Negatív befizetési kötelezettség nincs.) 

19. sor: Az a hozzájárulásra kötelezett, aki a szakképzési hozzájárulási kötelezettségének 
részben a fentiek alapján tett eleget, a fennmaradó kötelezettsége még nem teljesített 
részének, azonban a bruttó kötelezettsége legfeljebb 20 százalékának az Flt.-ben 
meghatározott Munkaer piaci Alap (a továbbiakban: MPA) MPA Képzési Alaprész 
Lebonyolítása 10032000-00282345-70000007 számú számlára történ  befizetéssel 
teljesíti.  
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20. sor: A befizetési kötelezettség el írása utáni maradvány összegét kell ebben a sorban 
feltüntetni.  
Amennyiben a 20. sor összege nagyobb mint nulla, akkor a 20. sorban szerepl
összeget fejlesztési támogatásra lehet fordítani.  

21. a) és b) sorok: 
Ebben a sorban csak a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §-ában 
meghatározott módon nyilvántartásba vett szakképz  iskola, valamint a fels okta-
tásról szóló 1993. évi LXXX. törvény mellékletében rögzített fels oktatási intézmény 
számára – fejlesztési megállapodás alapján – a gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek 
javítását szolgáló felhalmozási támogatás (a továbbiakban: fejlesztési támogatás) 
nyújtását lehet feltüntetni. A 13/2004. (IV. 27.) OM rendelet 6. §-a (1)–(4) bekezdés 
el írásainak megfelel Támogatási szerz dés alapján, az iskola/intézmény önálló 
számlaszámára az adóév utolsó napjáig átutalt támogatás számolható el, a bruttó 
hozzájárulási kötelezettség (2. sor) maximum 75%-os mértékéig.  
A fejlesztési támogatás összege csak a hozzájárulásra kötelezettnél képz dött bruttó 
kötelezettség 75 százalékának megfelel  mértékéig vehet  figyelembe kötelezett-
ségcsökkent  tételként.  
A fels oktatási intézmények számára nyújtott fejlesztési támogatás – hozzájárulásra 
kötelezettenként a 75%-os mértékb l – a bruttó kötelezettség maximum  
37,5 százaléka lehet.

Az átadott fejlesztési támogatás összege a bruttó kötelezettség 75%-át, illetve 
37,5%-át nem haladhatja meg, azonban a 20. sor összegénél nagyobb összegben 
nem állítható be a bevallásba.  

[Nem vehet  figyelembe az iskolafenntartóval, alapítvánnyal, társadalmi 
szervezettel, az Szt. 2. § (1) a), b), c) sorában meghatározottakon kívüli, illetve 
a fels oktatásról szóló törvény mellékletében nem szerepl  intézménnyel, vagy 
más gazdálkodó szervezettel kötött megállapodás alapján, vagy ezek közvetíté-
sével, illetve számla ellenében átadott összeg.]  

22. sor: A fejlesztési támogatás összesen sora, vagyis a 21. a) és a 21. b) sorokban szerepl
értékek összege.  

23. sor: A fennmaradó különbség összege, vagyis a befizetési kötelezettség el írása utáni 
maradvány a fejlesztési támogatás levonása után, vagy nulla.  

24. sor: Befizetési kötelezettség sora, amely tartalmazza a 19. sor alapján fizetend  és a 
23. sor alapján fizetend  összeget.  

25. sor: A 36. Nyilatkozatban feltüntetett tárgyi eszközök és beruházások könyv szerinti nettó 
értéke, amely a megsz nés, a gyakorlati képzés megszüntetése, vagy egy tanítási 
évnél hosszabb szüneteltetése esetén válik befizetési kötelezettséggé.

26. sor: Befizetési kötelezettség összesen sorban az éves bevallás befizetési kötelezettségének 
együttes összege kerül kimutatásra. A befizetési kötelezettség összegét a Munkaer -
piaci Alap Magyar Államkincstárnál vezetett MPA Képzési Alaprész Lebonyolítása 
10032000-00282345-70000007 számú számlára kell befizetni.  



3. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 135

Az átutalásnál kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a „2006. évi szakképzési 
hozzájárulási kötelezettség” szöveget, továbbá az átutalási megbízás utolsó sorának 
utolsó hét pozícióját az alábbiak szerint kitölteni:  

#                8   0   3 

27. sor:  Tanulói/hallgatói átlaglétszám: a 2006. évben a bevallónál gyakorlati képzésben 
részesített tanulók összes átlaglétszámát kell megadni. 

28. sor:  Tanulói/hallgatói átlaglétszám részletezése: a 28.1. sortól a 28.5. sorig szerepl
sorok adatai részletezve tartalmazzák a 27. sorban feltüntetett tanulói/hallgatói 
átlaglétszámot.  
Egy adott tanuló/hallgató csak egy sorban szerepelhet.  
A bevallás mellékletében feltüntetett létszámadatok meg kell, hogy egyezzenek a 
„37. Létszámigazolás”-on és a „38. Igazolás”-on szerepl  adatokkal.  
A részletezésben a két félévre leigazolt tanulólétszám egyszer  számtani átlagát 
soronként kell feltüntetni a 28. sor megfelel  pontjaiban.  
Amennyiben több iskolával/intézménnyel, hozzájárulásra kötelezettel van gyakorlati 
képzésre irányuló együttm ködési megállapodás, akkor az egyes iskolák/intézmények 
létszámigazolását csatolni kell és a 28. sorokban csak az összesített átlaglétszámot 
kell megadni.  
A szorgalmi id t követ  összefügg  szakmai gyakorlaton részt vev  tanulók között 
csak azokat kell szerepeltetni, akiknek a szorgalmi id  alatt a gyakorlati képzése nem 
a beküld nél történik.  

29. sor:  Munkaviszonyban foglalkoztatott gyakorlati oktatói, szakoktatói létszámhoz azoknak 
az oktatóknak, szakoktatónak a létszámát kell beírni, akiket a hozzájárulásra 
kötelezett munkaviszonyban foglalkoztat.  

30. sor:  A 29. sorban szerepl  létszámból azt az oktatói létszámot kell feltüntetni, amely a 
tanulói és hallgatói létszám alapján az 5.7. sorban az elszámolásnál figyelembe 
vehet . Ez a létszám nem lehet nagyobb a 29. sorban feltüntetett létszámnál.  

31. sor:  Tanm hely: a gyakorlati képzést szervez  bevalló tanm helyét kérjük jelölni a 
megfelel  válasz aláhúzásával.  

32. sor: A szakképzés(ek) megnevezése és OKJ számának feltüntetésére szolgál, amelyek 
gyakorlati képzése a hozzájárulásra kötelezettnél történik.  

33. sor:  Együttm ködési megállapodás: tételesen fel kell sorolni – a név, cím, 
nyilvántartásba vételi szám, adószám, átvett/átadott összegek és átirányított 
tanulók/hallgatók létszámának feltüntetésével – mindazon hozzájárulásra kötelezettet:  

33.1. sor: melyekt l a 3. sorban bevallott költség-hozzájárulásra összeget átvett, 
33.2. sor: melyeknek a 12. sorban bevallott költség-hozzájárulásra összeget átadott. 
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34. sor:  Együttm ködési megállapodás: tételesen fel kell sorolni – a név, cím, adószám, 
OM azonosító feltüntetésével – mindazon szakképz  iskolákat/fels oktatási intéz-
ményeket:  

34.1. sor: amelyekkel gyakorlati képzésre megállapodást kötöttek,  
34.2. sor: amelyekkel fejlesztési támogatásra szerz dést kötöttek, a támogatásként 

  átutalt összeg szerepeltetésével.  

33–34. sorok kitöltésekor – helysz ke esetén – cégszer en aláírt pótlap csatolása 
lehetséges.

35. sor:  A tárgyid szakban már folyósított támogatás:  
Ebben a táblázatban az évközi visszatérítés jogcímen 2006-ban kapott összegeket kell 
a banki jóváírások dátumának emelked  sorrendjében feltüntetni.  

36. Nyilatkozat: 

A gyakorlati képzés szervezésének teljes megsz nése, vagy egy oktatási évnél 
hosszabb szünetelése esetén a szakképzési hozzájárulási kötelezettség terhére 
korábban beszerzett, a megsz nés (szünetelés) által érintett tárgyi eszközök és 
beruházások – a megsz nés id pontjában fennálló – könyv szerinti értéke a 
szakképzési hozzájárulási kötelezettség mértékét növeli, és legkés bb a megsz néssel 
egyidej leg – szüneteltetés esetén a tanítási év letelte el tt – be kell fizetni az 
Alaprész Kincstárnál vezetett számlájára.  
Az Szht. 4. §-a szerinti gyakorlati képzést szervez  hozzájárulásra kötelezett 
megsz nése minden esetben a gyakorlati képzés szervezésének megsz nését jelenti.  

A jogutóddal történ  megsz nés esetén – amennyiben a jogutód a gyakorlati képzést 
jogszer en folytatja – a jogel dnek nem keletkezik az Szht. 7. §-ának (8) bekezdé-
sében el írt befizetési kötelezettsége.  

Amennyiben záró bevallást ad be a hozzájárulásra kötelezett a vállalkozás 
megsz nése miatt, minden esetben ki kell töltenie a Nyilatkozatot, és be kell írnia a 
gyakorlati képzés megsz nése miatt keletkez  befizetési kötelezettségét a 25. sorban. 
A bevallást akkor is be kell nyújtani, ha a megsz néssel érintett tárgyi eszközök és 
beruházások könyv szerinti nettó értéke nulla.  

Amennyiben a gyakorlati képzést szünetelteti a hozzájárulásra kötelezett:  
 – Arról a tárgyévr l/üzleti évr l, amelyben a gyakorlati képzést befejezi, a 

szakképzési hozzájárulás bevallását és a befizetését az OM Alapkezel  felé kell 
teljesíteni.  

 – Arról a tárgyévr l/üzleti évr l, amelyben a gyakorlati képzés teljes évben 
szünetel, a szakképzési hozzájárulás bevallását és befizetését a területileg 
illetékes APEH Igazgatósága felé kell teljesíteni.  

Az egy tanítási évnél hosszabb szüneteltetés esetén a OM Alapkezel
Igazgatósága felé is bevallási kötelezettsége keletkezik – a tárgyi eszközök és 
beruházásoknak a megsz nés id pontjában fennálló könyv szerinti értéke 
vonatkozásában – a második tanítási év megkezdése el tt a hozzájárulásra 
kötelezettnek:
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A szakképzési hozzájárulási kötelezettség terhére korábban beszerzett, a szünetelés 
által érintett tárgyi eszközök és beruházások – a szüneteltetés id pontjában fennálló – 
könyv szerinti értéke a szakképzési hozzájárulási kötelezettség mértékét növeli, és 
legkés bb a tanítási év letelte el tt – be kell vallani és egyidej leg fizetni az Alaprész 
Kincstárnál vezetett számlájára. Ez a bevallási kötelezettség a tárgyévi szakképzési 
hozzájárulásról a területileg illetékes APEH Igazgatósága felé teljesítend  bevallást 
és befizetést nem érinti.  
Ebben az esetben a bevalláshoz az adott évi „ÉVES BEVALLÁS” nyomtatványt kell 
használni és csak a „36. Nyilatkozat”-ot és a 25. sort kell kötelez en kitölteni az 
azonosító adatokon (1. oldal) túlmen en. A gyakorlati képzés szüneteltetését az els
oldalon jelölni kell.  
A kötelez en beadandó bevallási nyomtatvány 1–5. oldalból és a „36. Nyilatko-
zat”-ból kell, hogy álljon. Három eredeti példányban, minden oldalon cégszer
aláírással hitesített formában kell benyújtani.  
A bevallást akkor is be kell nyújtani, ha a szüneteltetéssel érintett tárgyi eszközök és 
beruházások könyv szerinti nettó értéke nulla és emiatt nem keletkezik befizetési 
kötelezettség.  

37. Létszámigazolás:
A bevallásban szerepl  létszámadatokat a szakképz  iskolával, illetve a fels okta-
tási intézménnyel igazoltatni kell! Az igazolások csak a kiállítók eredeti cégszer
aláírásával fogadhatók el.  
Mint gyakori hiányosság, külön felhívjuk a figyelmet, hogy az igazoláson ki kell 
tölteni a bevalló gyakorlati képzést szervez gazdálkodó nevét is.
A 28. sorban lév  létszámadatok igazolására – több iskola vagy intézmény esetén – 
a bevallás 8. oldala másolható. 
A létszámigazolás összesen értékéhez a két félévben igazolt tanulók/hallgatók 
egyszer  számtani átlagát kell összesítve feltüntetni. 

38. Igazolás: 
A bevallásban szerepl  28.5. sorban létszámadatokat a kiegészít  gyakorlati képzésre 
átirányító gyakorlati képzést szervez  hozzájárulásra kötelezettel igazoltatni kell! Az
igazolások csak a kiegészít  gyakorlati képzést végz  és az átirányító hozzájárulásra 
kötelezett eredeti cégszer  aláírásával fogadhatók el.  
A 28.5. sorban lév  létszámadatok igazolására – több átirányító gyakorlati képz
esetén – a bevallás 9. oldala másolható.  
Az igazolás összesen értékéhez az igazolt tanulók/hallgatók egyszer  számtani 
átlagát kell összesítve feltüntetni.  

39. Nyilatkozat köztartozásról: 
Ha a hozzájárulásra kötelezett visszatérítésre jogosult, akkor ki kell töltenie a 
köztartozásról szóló nyilatkozatot és csatolnia kell a bevalláshoz a kiutalás teljesítése 
érdekében.  
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Amennyiben adótartozása, illetve adók módjára behajtható köztartozása van, a 
nyilatkozatban szerepl  tartozás mértékéig a visszatérítend  támogatás összege 
visszatartásra kerül.  
Amikor a köztartozás rendezését hiteltérdeml en igazolják, a visszatartott támogatás 
kiutalásra kerül. 

Amennyiben a 13., illetve a 14. sorokban szerepl  összegeket részletezni szükséges, kérjük, 
hogy az erre vonatkozó részletes kimutatást csatolják a bevalláshoz. 
Kérjük, ügyeljen a bevallás helyes és soros kitöltésére. Ne feledje, hogy a szabályszer en 
kitöltött nyomtatvány minden oldalát cégszer  aláírással (eredeti aláírás és bélyegz )
hitelesíteni kell! 

A bizonylat ellen rzési szempontjai 
   1. B2.= B1.*0,015  
   2. B3.= SUM B33.1  
   3. B4.= B2. + B3.  
   4. B5.1.a < vagy = B28.1*12*62500*0,5  
   5. B5.1.b = B28.1*9375*12 (amennyiben alapképzési támogatásban részesült!)  
   6. B5.1.c < vagy = B5.1.a*0,29  
   7. B5.2 < vagy = (B28.21+ B28.22 + B28.3)*62500*0,5  
   8. B5.3 < vagy = B28.4*62500*0,5*gyakorlati hónapok száma  
   9. B5.4. < > 0, akkor B27. < > 0  
 10. B5.6. < > 0, akkor B27. < > 0  
 11. B5.7.a < > 0, akkor B30.< > 0  
 12. B5.7.b < > 0, akkor B30. < > 0  
 13. B6.= B5.1.(a–b+c) + B5.2.+ B5.3.+ B5.4.+ B5.5.+ B5.6.+ B5.7.(a+b)  
 14. B8.= B7.a+B7.b+B7.c  
 15. B9.= B4.–B6. vagy B4.–B8. 
 16. B10.= SUM B35.  
 17. B11.= B9.–B10. 
 18. B12.= SUM B33.2  
 19. B13. < > 0, akkor B27. < > 0  
 20. B14. < > 0, akkor B27. < > 0  
 21. B15. < > 0, akkor B28.1. < > 0  
 22. B16. < vagy = B2.*0,33  
 23. B17.= B6.+ B8.+ B12.+ B13.+ B14.+ B15.+ B16.  
 24. B18.= B4.–B17. vagy 0  
 25. B19.a= B2.*0,2  
 26. B19.b= B18.  
 27. B20.= B18.–B19. vagy 0  
 28. B21.a < vagy = B2.*0,75 és B21.a = SUM B34.2  
 29. B21.b < vagy = B2.*0,375 és B21.b = SUM B34.2  
 30. B22.= B21.a+B21.b  
 31. B23.= B20.–B22.  
 32. B24.= B19.a+B19.b+B23.  
 33. B25.= B36.  
 34. B26.= B24.+ B25.  
 35. B27.= B28.1+ B28.21+ B28.22+ B28.3+ B28.4+ B28.5 
 36. B29.< vagy = B30.  



Közlemény a Debreceni Egyetemen 2006-ban habilitált doktori (Dr. habil) címet szerzettekrõl

Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar
Dr. Herdon Miklós
Kondorosi Ferencné dr.

Általános Orvostudományi Kar
Dr. Berényi Ervin László
Dr. Dezsõ Balázs
Dr. Holman Endre
Dr. Mohácsi Attila
Dr. Molnár Mária Judit
Dr. Nagy László
Dr. Vajó Zoltán
Dr. Virág László

Bölcsészettudományi Kar
Dr. Csûry István
Dr. Fehér Bence
Dr. Jánosi Zoltán
Dr. Kiss László
Dr. Loboczky János
Dr. Magdaléna Bilá
Dr. Máté Zsuzsanna
Mózesné dr. Kabán Annamária
Dr. Nagy Beáta Erika
Dr. Takács László
Dr. Tóth János
Dr. Valuch Tibor
Veressné dr. Gönczi Ibolya
Dr. Viga Gyula

Informatikai Kar
Dr. Almási Béla
Dr. Baran Sándor
Dr. Boda István
Dr. Ispány Márton

Mezõgazdaságtudományi Kar
Dr. Ambrus Árpád
Dr. Bánáti Diána
Dr. Bardócz Zsuzsanna
Dr. Bozsik András
Dr. Juhász Lajos
Dr. Mezõszentgyörgyi Dávid
Dr. Irina Nikolájevna Vergunova

Természettudományi Kar
Dr. Csirmaz László
Dr. Deák György
Dr. Hoffmann Miklós
Dr. Jenei Sándor
Dr. Karaffa Levente
Dr. Kiss Ottó
Dr. Kovács Tamás György
Dr. Kun Ferenc
Dr. Langer Gábor
Dr. Michalkó Gábor
Dr. Molnár Lajos
Dr. Muzsnay Zoltán
Dr. Puskás János
Dr. Szalóki Imre
Dr. Tóth László
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Prof. Dr. Nagy János s. k.,
rektor

Pályázati felhívás
felsõoktatási intézmények vezetõi álláshelyeinek betöltésére

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARA
Polgári Eljárásjogi Tanszékre
pályázatot hirdet
tanszékvezetõi megbízásra

A kinevezendõ tanszékvezetõ feladata: Szervezi a tanszék oktató, tudományos kutató és egyéb tevékenységét, irányítja
és ellenõrzi a hozzá beosztott oktatók, ügyintézõk, doktorandusz hallgatók és demonstrátorok munkáját. Képviseli a tan-
széket az egyetem és a kar vezetõ szerveinél és más külsõ szervek elõtt, véleményt nyilvánít a tanszéket érintõ vala-
mennyi kérdésben, javaslataival ilyen tartalmú döntést kezdeményezhet.
Gondoskodik az oktatott tantárgyak tudományos mûvelésérõl a tanszéken, a kari és tanszéki tanterv folyamatos egyezte-
tésérõl, a tantervi követelmények betartásáról, a tanrendi kötelezettségek tanszék általi teljesítésérõl. Támogatja a tudo-
mányos diákkörök munkáját, gazdálkodik az oktatási egység rendelkezésére álló költségvetési forrásokkal. Pályázhat-
nak az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar fõállású egyetemi tanárai és docensei. A tanszékvezetõi megbízás határozott
idõre, egyetemi tanárok és habilitált egyetemi docensek esetében legfeljebb öt évre, egyéb esetekben 2007. augusztus
31-ig tartó idõtartamra szól.



A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, munkaköri besorolását,
– a pályázó vezetõi programját,
– szakmai önéletrajzot, publikációs jegyzéket.
A pályázatokat a megjelenéstõl számított 30 napon belül az ELTE ÁJK dékánjának címezve a kar dékáni titkárságára
kell benyújtani. (1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.)

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI FÕISKOLAI KAR
pályázatot hirdet a
Látássérültek Pedagógiája Tanszékre
tanszékvezetõi tisztség betöltésére

A megbízandó tanszékvezetõ feladata: a tanszék képviselete, a hozzá beosztott oktatók és nem oktató-kutató közalkal-
mazottak munkájának irányítása, szervezése és ellenõrzése, a tanszék keretében folytatandó tudományos kutatómunka
és publikációs tevékenység elõsegítése, összehangolása, kutatásszervezési feladatok megoldása, a pályázati tevékeny-
ség ösztönzése, véleményt nyilvánít, javaslatot tesz a tanszéket érintõ valamennyi kérdésben az egyetemi, ill. kari testü-
letek felé, az oktató-nevelõ foglalkozások módszereinek kialakítása és fejlesztése, a képzési programok elõkészítése, a
tudományos diákköri munka szakmai segítése, a tanszék szaktanácsadói tevékenységének irányítása, a megfelelõ tan-
széki utánpótlásról és a gyakorlatok szervezésérõl való gondoskodás, továbbá a tanszék által mûvelt és oktatott tárgyak
oktatásának és mûvelésének irányítása, a kari szervezeti és mûködési szabályzatban meghatározott egyéb feladatok.

A pályázat feltételei:
– gyógypedagógiai tanári szakvégzettség,
– tudományos fokozat (kandidátusi vagy PhD),
– legalább 8 éves, a gyógypedagógus-képzésben eltöltött oktatói és vezetõi gyakorlat,
– rendszeres publikációs tevékenységben megmutatkozó okiratok és kutatói eredmények,
– középfokú C típusú állami nyelvvizsga.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– szakmai önéletrajzot,
– a pályázó vezetõi programját,
– publikációs jegyzéket,
– végzettséget, tudományos fokozatot igazoló okiratok másolatát,
– nyelvvizsga-bizonyítvány másolatát,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagába az erre jogosult bizottságok és testületek
betekinthetnek.

A pályázat benyújtása:
A pályázatot a közzétételtõl számított 30 napon belül kell benyújtani az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõisko-
lai Kar fõigazgatója (1097 Budapest, Ecseri út 3.) részére.

A pályázat elbírálása a benyújtás határidejétõl számított 60 napon belül történik.

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI FÕISKOLAI KAR
pályázatot hirdet
Gyógypedagógiai Kórtani Tanszék
tanszékvezetõi tisztség betöltésére

A megbízandó tanszékvezetõ feladata: a tanszék képviselete, a hozzá beosztott oktatók és nem oktató-kutató közalkal-
mazottak munkájának irányítása és ellenõrzése, véleményt nyilvánít, javaslatot tesz a tanszéket érintõ valamennyi kér-
désben az egyetemi, illetve kari testületek felé, a tanszék gondozásában álló tantárgyak, tananyagok folyamatos kor-
szerûsítésének és magas szakmai színvonalú oktatásának biztosítása, az alapozó képzésre épülõ tantárgyak egyetemi
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szintû képzésbe való megtervezése és beépítése, speciális kurzusok kidolgozása, meghirdetése, a tanszék profiljába il-
leszkedõ kutatások folytatása, irányítása, a tervezett kutatásoknak a gyógypedagógia területeivel érintkezési pontok ke-
resése, a kar tudományos kutatási stratégiájához való illesztése, a tudományos diákköri munkák, szakdolgozatok, PhD
értekezések elkészítésének segítése, irányítása, a kar tanszékeinek a Gyógypedagógiai Kórtani Tanszék által oktatott
tantárgyakkal szemben támasztott igényeinek felmérése, lehetõségek szerinti figyelembevétele, az oktatás szemléleté-
nek megújítása, az elõadásanyagok tartalmi és oktatástechnikai modernizálása, a külsõs oktatókkal való kapcsolat elmé-
lyítése, a helyettesi rendszer megszervezése, a külsõs oktatói kapcsolatok bõvítése, a kutatások pályázati hátterének, le-
hetõségeinek feltérképezése, pályázatok benyújtása, a kari szervezeti és mûködési szabályzatban meghatározott egyéb
feladatok.

A pályázat feltételei:
– orvos, valamint neurológus, gyermekpszichiáter szakorvosi végzettség,
– tudományos fokozat (kandidátusi vagy Phd),
– legalább 10 éves felsõoktatási gyakorlat és vezetõi tapasztalat,
– rendszeres publikációs tevékenységben megmutatkozó oktatói és kutatói eredmények,
– középfokú C-típusú állami nyelvvizsga.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– szakmai önéletrajzot,
– a pályázó vezetõi programját,
– publikációs jegyzéket,
– végzettséget, tudományos fokozatot igazoló okiratok másolatát,
– nyelvvizsga-bizonyítvány másolatát,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagába az erre jogosult bizottságok és testületek
betekinthetnek.

A pályázat benyújtása: A pályázatot a közzétételtõl számított 30 napon belül kell benyújtani az ELTE Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar fõigazgatója (1097 Budapest, Ecseri út 3.) részére.
A pályázat elbírálása a benyújtás határidejétõl számított 60 napon belül történik.

Dr. Hudecz Ferenc s. k.,
rektor

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM – Sopron
GEOINFORMATIKAI KAR – Székesfehérvár
Területfejlesztési Intézet Általános Jogi Tanszékén
pályázatot hirdet részmunkaidõs
egyetemi docensi álláshely betöltésére

Az egyetemi docensi álláshelyre pályázhatnak, akik doktori (PhD) fokozattal, megfelelõ tudományos tapasztalattal, leg-
alább 10 éves szakmai vagy oktatói gyakorlattal rendelkeznek.
A kinevezendõ egyetemi docens feladata lesz az Ingatlanjog címû tantárgy gondozása és oktatása.
A pályázatnak meg kell felelnie a Felsõoktatási Törvényben és a Nyugat-Magyarországi Egyetem oktatói és kutatói kö-
vetelményrendszerében foglaltaknak.

A pályázónak rendelkeznie kell:
– szakirányú egyetemi végzettséggel,
– doktori (PhD) fokozattal,
– jogi szakvizsgával,
– ügyvédi gyakorlattal,
– legalább 2 középfokú államilag elismert nyelvvizsgával,
– tudományágának átfogó ismeretével, magas színvonalú magyar és idegen nyelvû elõadások tartásához szükséges
felkészültséggel,
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– önálló eredményeket is tartalmazó színvonalas publikációkkal,
– szakmai-közéleti tapasztalattal, magasabb szintû oktatásszervezési, közéleti feladatok ellátásának, a hallgatók, tudo-
mányos munkatársak, doktori képzésben részt vevõk tanulmányi szakmai irányításának képességével.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó jelenlegi beosztását, munkaköri besorolását,
– további jogviszonyait, azok idõtartamát,
– eddigi szakmai, tudományos, oktatói munkásságát, eredményeit, vezetõi tevékenységét,
– idegennyelv-tudását és jelentõsebb tanulmányutak megjelölését,
– hazai és nemzetközi tudományos, illetõleg szakmai szervezetben végzett tevékenységének ismertetését,
– a képzési tevékenységére vonatkozó elképzeléseit, terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– publikációs jegyzéket,
– egyetemi végzettséget, szakképzettséget, idegennyelv-tudást igazoló okiratok hiteles másolatát,
– a kartól beszerzett és kitöltött személyi adatlapot,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy az errõl szóló igazolást,
– nyilatkozatot, melyben hozzájárul, hogy pályázati anyagába az illetékes testületek és személyek betekinthessenek.

Az egyetemi docensi kinevezés határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszonyra szól.

TERÜLETFEJLESZTÉSI INTÉZET
Általános Jogi Tanszékén
teljes munkaidõs egyetemi docensi álláshely betöltésére

Az egyetemi docensi álláshelyre pályázhatnak, akik egyetemi oklevéllel, doktori (PhD), megfelelõ tudományos tapasz-
talattal, legalább 8 éves szakmai vagy oktatói gyakorlattal rendelkeznek.
A kinevezendõ egyetemi docens feladata lesz a Közigazgatási jog címû tantárgy gondozása és oktatása.
A pályázatnak meg kell felelnie a Felsõoktatási Törvényben és a Nyugat-Magyarországi Egyetem oktatói és kutatói kö-
vetelményrendszerében foglaltaknak.

A pályázónak rendelkeznie kell:
– szakirányú egyetemi végzettséggel,
– doktori (PhD) fokozattal,
– jogi szakvizsgával,
– legalább 2 középfokú államilag elismert nyelvvizsgával,
– tudományágának átfogó ismeretével, magas színvonalú magyar és idegen nyelvû elõadások tartásához szükséges
felkészültséggel,
– önálló eredményeket is tartalmazó színvonalas publikációkkal,
– legalább 5 év közigazgatási gyakorlattal,
– szakmai-közéleti tapasztalattal, magasabb szintû oktatásszervezési, közéleti feladatok ellátásának, a hallgatók, tudo-
mányos munkatársak, doktori képzésben részt vevõk tanulmányi szakmai irányításának képességével.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó jelenlegi beosztását, munkaköri besorolását,
– további jogviszonyait, azok idõtartamát,
– eddigi szakmai, tudományos, oktatói munkásságát, eredményeit, vezetõi tevékenységét,
– idegennyelv-tudását és jelentõsebb tanulmányutak megjelölését,
– hazai és nemzetközi tudományos, illetõleg szakmai szervezetben végzett tevékenységének ismertetését,
– a képzési tevékenységére vonatkozó elképzeléseit, terveit.
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A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– publikációs jegyzéket,
– egyetemi végzettséget, szakképzettséget, idegennyelv-tudást igazoló okiratok hiteles másolatát,
– a kartól beszerzett és kitöltött személyi adatlapot,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy az errõl szóló igazolást,
– nyilatkozatot, melyben hozzájárul, hogy pályázati anyagába az illetékes testületek és személyek betekinthessenek.

Az egyetemi docensi kinevezés határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszonyra szól.
A pályázati anyagokat bizalmasan kezeljük.
A pályázatokat az elõírt mellékletekkel együtt 2 példányban a Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar
Dékánjához (Székesfehérvár, Pirosalma u. 1–3.) kell benyújtani.
A benyújtási határidõ a megjelenéstõl számított 30. nap. A pályázat elbírálásának határideje: benyújtási határidõt követõ
30 napon belül.

Prof. dr. Faragó Sándor s. k.,
rektor

A PANNON EGYETEM
pályázatot hirdet a
GEORGIKON MEZÕGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
dékáni tisztségének betöltésére

A dékán feladata a karon folyó képzési, kutatási, igazgatási és gazdasági tevékenység szervezése és ellenõrzése.
A dékáni megbízás 2007. augusztus 1-jétõl legfeljebb 4 év idõtartamra szól.
Pályázhat a Georgikon Mezõgazdaságtudományi Karon dolgozó, fõállású egyetemi tanár vagy docens, aki hazai és nem-
zetközi szinten szakterületének elismert képviselõje, kooperációs készsége és az egyetemhez való elkötelezettsége fej-
lett, többéves felsõoktatási vezetõi gyakorlattal, tapasztalattal és egy világnyelv legalább középfokú ismeretével rendel-
kezik, a pályázat elbírálásakor a további nyelvismeret elõnyt jelent; továbbá képességet érez a kar átfogó irányítására,
különösen a karon folyó képzési programok megvalósítására, fejlesztésére, a tudományos kutatás feltételeinek javításá-
ra, a kari gazdálkodás felügyeletére, a szervezeti egységek összehangolt irányítására, a kar képviseletére, a hatékony
mûködés biztosítására, a hazai és nemzetközi kapcsolatok bõvítésére.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– tudományos fokozatát, szakmai és egyéb díjait, idegennyelv-tudását,
– szakmai, illetõleg oktatási, tudományos kutatási, eddigi vezetõi tevékenységét,
– hazai és nemzetközi tudományos, illetõleg szakmai szervezetekben végzett munkáját, a nemzetközi tudományos élet-
ben való részvételét,
– a kar vezetésével, fejlesztésével kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a végzettséget és szakképzettséget, tudományos fokozatot, az idegennyelv-tudást (államilag elismert középfokú komp-
lex nyelvvizsga) tanúsító okirat(ok) hiteles másolatát,
– a legfontosabbnak ítélt tudományos publikációinak jegyzékét,
– publikációk, szakmai illetve tudományos munkák, díjak jegyzékét,
– munkásságának 10 legfontosabb eredményét,
– három hónapnál nem régebbi, érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázati anyagát az egyetemi pályázati eljárási ügymenetben rögzí-
tett bizottságok és testületek megismerhessék,
– személyi adatlapot.

A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Pannon Egyetem Georgikon Mezõgazdasági Kar, Keszthely dékáni
megbízatására”
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GEORGIKON MEZÕGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
két dékánhelyettesi tisztségének
általános dékánhelyettes,
oktatási és akkreditációs dékánhelyettes betöltésére

Az oktatási és akkreditációs dékánhelyettes feladata a dékánnal együttmûködve a kar oktatási-, akkreditációs- és minõ-
ségbiztosítási tevékenységének irányítása, a kari könyvtár és levéltár, továbbá a kari kiadványokkal kapcsolatos
feladatok felügyelete.
Az általános dékánhelyettes feladata a dékánnal együttmûködve a kar tudományos tevékenységének, külsõ kapcsolatai-
nak és stratégiai projektjeinek irányítása, a kollégium, továbbá a hallgatói kulturális és sporttevékenység felügyelete.
A pályázaton a karon dolgozó fõállású, legalább egy idegen nyelvbõl elõadói szintû ismerettel rendelkezõ egyetemi ta-
nárok és docensek vehetnek részt.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– tudományos fokozatát, szakmai és egyéb díjait, idegennyelv-tudását,
– szakmai, illetõleg oktatási, tudományos kutatási, eddigi vezetõi tevékenységét,
– hazai és nemzetközi tudományos, illetõleg szakmai szervezetekben végzett munkáját, a nemzetközi tudományos élet-
ben való részvételét,
– a dékánhelyettesi tisztség betöltésével kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a végzettséget és szakképzettséget, tudományos fokozatot, az idegennyelv-tudást (államilag elismert középfokú komp-
lex nyelvvizsga) tanúsító okirat(ok) hiteles másolatát,
– a legfontosabbnak ítélt tudományos publikációinak jegyzékét,
– publikációk, szakmai illetve tudományos munkák, díjak jegyzékét,
– munkásságának 10 legfontosabb eredményét,
– három hónapnál nem régebbi, érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázati anyagát az egyetemi pályázati eljárási ügymenetben rögzí-
tett bizottságok és testületek megismerhessék,
– személyi adatlapot.

A borítékon fel kell tüntetni:
1. „Pályázat a Pannon Egyetem Georgikon Mezõgazdaságtudományi Kar, Keszthely általános dékánhelyettesi
megbízására”.
2. „Pályázat a Pannon Egyetem Georgikon Mezõgazdaságtudományi Kar, Keszthely oktatási és akkreditációs dékánhe-
lyettesi megbízatására”.

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
Pénzügytan Tanszékére
részmunkaidejû egyetemi docensi állásra

A kinevezendõ egyetemi docens feladata a pénzügytan alaptárgyainak (elsõsorban a Pénzügytan I–II. és a Vállalati
pénzügyek) alap- és mester szakokon történõ oktatása; azok folyamatos továbbfejlesztése és a fenti tárgyak angol nyelvû
változatának kifejlesztése. A pályázó feladata továbbá a szakterületén hazai és nemzetközi kapcsolatépítés és kutatások
szervezése.
A pályázó rendelkezzék közgazdasági felsõfokú (egyetemi) szakirányú végzettséggel, PhD-fokozattal, jelentõs hazai és
nemzetközi magyar és angol nyelvû publikációkkal, továbbá legalább egy világnyelvbõl középfokú komplex nyelvvizs-
gával. A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent külföldi (angol nyelvû) oktatási tapasztalat.
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MÛSZAKI INFORMATIKAI KAR
dékáni tisztség betöltésére

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

MÛSZAKI INFORMATIKAI KAR
Automatizálás Tanszék
tanszékvezetõi tisztség betöltésére

A kinevezendõ tanszékvezetõ feladata az Automatizálás Tanszéken a különbözõ szintekhez tartozó képzési formákban
folyó oktatási tevékenység szakmai irányítása, a kutatási munkák megszervezése és irányítása, a kutatási témákhoz kap-
csolódó hazai és nemzetközi konferenciák szervezése, a tanszék pályázati munkájának vezetése és koordinálása. Tudo-
mányos munkásságát a tanszék által mûvelt kutatási területen fejtse ki. A megbízás idõszakában a tanszékvezetõ kiemelt
feladata a munkatársak szakmai fejlõdésének irányítása, a tanszéki kutatásokhoz szükséges gazdasági háttér
megteremtése.
A pályázó rendelkezzék a tanszék profiljához kapcsolódó tudományterületen tudományok doktora fokozattal vagy aka-
démiai doktori címmel, felsõoktatásban szerzett hosszabb oktatói gyakorlattal, teljesítse a vezetõ oktatókra vonatkozó
szabályzatban meghatározott feltételeket. Rendelkezzék angol nyelvbõl elõadói szintû nyelvismerettel, jelentõs hazai és
nemzetközi szakmai kapcsolatokkal, valamint publikációs tevékenységgel.
A pályázat beadási határideje: a megjelenéstõl számított 30 napon belül.

MÛSZAKI KÉMIAI KUTATÓ INTÉZETÉBEN
egyetemi docensi állás betöltésére

A kinevezett egyetemi docens feladata a Mûszaki Kémiai Kutató Intézet pályázat támogatása alapján idegen nyelvû szak-
mai tantárgyak kidolgozása, azok oktatásában való részvétel.
A pályázó rendelkezzék PhD-fokozattal; nemzetközi szintû tudományos publikációs tevékenységgel; legalább 7 év egye-
temi oktatási gyakorlattal; nemzetközi kutatási tapasztalatokkal; angol nyelvbõl elõadói szintû nyelvismerettel; jó elõ-
adókészséggel, valamint Marie Curie pályázati támogatással.

A pályázatok benyújtási határideje: a megjelenéstõl számított 30 napon belül.
A pályázatok elbírálására a pályázati határidõ lejártától számított 60 napon belül kerül sor.
A pályázatokhoz szükséges formanyomtatványok, további információk a Személyzeti Osztályon szerezhetõk be [8200
Veszprém, Egyetem u. 10., tel.: (88) 624-236].

Dr. Gaál Zoltán s. k.,
rektor
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A SZENT ISTVÁN EGYETEM
ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KARA
pályázatot hirdet
oktatási dékánhelyettes megbízásra

Az oktatási dékánhelyettesi megbízás 2007. július 1-jétõl 1 évre szól.
Az oktatási dékánhelyettes feladata: az oktatás irányítása, felügyelete, képviselete, külsõ támogatások elnyerésével az
oktatás javítása.
A pályázóknak meg kell felelniük mindannak, amit az Állatorvos-tudományi Kar Szervezeti és Mûködési Szabályzata,
oktatói-kutatói követelményrendszere, valamint a felsõoktatási törvény a szervezeti egységek vezeti számára
meghatároz.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázónak a feladatkörrel kapcsolatos elképzeléseit,
– oktatói, szakmai tudományos munkáját;
– publikációs tevékenységének bemutatását.

A pályázatot 3 példányban az Állatorvos-tudományi Kar dékánjának címezve a kari titkárságon keresztül (1078 Buda-
pest, István u. 2.) kell benyújtani a pályázat megjelenését követõ 30 napon belül.

Dr. Fodor László s. k.,
dékán

Pályázati felhívás
nevelési-oktatási intézmények vezetõi állásaira és egyéb 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 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
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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

Budapest Fõváros
XXIII. ker., Sorokság
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
1239 Budapest,
Grassalkovich út 162.

II. sz. Napsugár Óvoda
1239 Budapest,
Grassalkovich út 297.

Szakirányú felsõfokú
v., öt év szgy.
Elõny: vezetõi gyakor-
lat.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig
öt évre szól.
Pehi: 2007. jún. 30.
Juttatás: vp. 230%
Pc: Budapest Fõváros XXIII.
ker., Soroksár polgármestere.
F: Oktatási, Kulturális és Sport-
osztály
Tel.: 289-2186

Dunakeszi Város Ön-
kormányzata
2120 Dunakeszi,
Fõ út 25.

Gyöngyharmat Napközi
Otthonos Óvoda
2120 Dunakeszi,
Garas u. 28.

Felsõfokú pedagógusi
v., legalább ötéves
szgy.
Elõny: közoktatás-veze-
tõi szakvizsga.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás öt évre szól.

Dunaszeg Községi Ön-
kormányzatának Képvi-
selõ-testülete
9174 Dunaszeg,
Országút út 6.

Napközi Otthonos
Óvoda
9174 Dunaszeg,
Ifjúság u. 1/a.

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v. és szakkép-
zettség, legalább öt év
szgy.
Felsõfokú szakmai ké-
pesítést igénylõ munka-
körben történõ
határozatlan idõre szóló
közalkalmazotti kineve-
zés.
Elõny: közoktatás-veze-
tõi szakvizsga, vezetõi
gyakorlat.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig
szól.
Pehi: a benyújtási határidõt kö-
vetõ 60 nap, legkésõbb a képvi-
selõ-testület 2007. májusi
ülésén.
Juttatás: jogszabály szerint és
megállapodás alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai gyakorlatot igazoló hi-
teles okmányok.
Pc: Dunaszeg Községi Önkor-
mányzat polgármestere.
Tel.: (96) 352-012

Rétság Város Önkor-
mányzatának Képvise-
lõ-testülete
2651 Rétság,
Rákóczi út 20.

Napközi Otthonos
Óvoda

Szakirányú fõiskolai v.,
legalább tízéves szgy.,
b.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: 2007. máj. 31.
Juttatás: vp. 230%
Pc: Rétság Város Önkormányzat
polgármestere
F: tel.: (35) 350-630/107
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Zalaegerszeg Megyei
Jogú Város Közgyûlése
8900 Zalaegerszeg,
Kossuth út 17–19.
Tel.: (92) 502-190

Belvárosi II. sz. Integ-
rált Óvoda
8900 Zalaegerszeg,
Radnóti u. 1.

Pedagógus-munkakör
betöltéséhez elõírt fõis-
kolai szintû óvodapeda-
gógusi, konduktor-
óvodapedagógusi szak-
képzettség, öt év szgy.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig
öt évre szól.
A pályázatot három példányban,
írásban kell benyújtani.
Pc: Zalaegerszeg MJV Polgár-
mesteri Hivatala

Iskolaigazgató

Belezna Községi
Önkormányzat Képvi-
selõ-testülete
Belezna,
Szabadság tér 20.

Általános Iskola és
Napközi Otthonos
Óvoda

Pedagógiai fõiskolai v. a
hetedik-nyolcadik évfo-
lyamán a tantárgynak
megfelelõ szakos tanári
szakképzettség, ill. peda-
gógus-szakvizsga, horvát
nyelvû nemzetiségi taní-
tói oklevél, legalább
öt év pedagógus-munka-
körben szerzett szgy.
Szakmai gyakorlatként
nevelési-oktatási intéz-
ményben pedagó-
gus-munkakörben, vala-
mint felsõoktatási intéz-
ményben oktatói munka-
körben eltöltött idõ.
Az 1993. évi LXXIX. tv.
18. § (6) bekezdése sze-
rint az intézményveze-
tõi megbízásnál
szakmai gyakorlatként
elfogadható: a) a tan-
ügyirányítási munka-
körben, b) a pedagógiai
szakszolgálatban és a
pedagógiai-szakmai
szolgálat ellátást nyújtó
munkakörben,
c) szakiskolában és szak-
középiskolában a nem is-
kolai gyakorlati
képzésben szakoktatói
vagy gyakorlati képzés-
ben szakoktatói vagy
gyakorlati oktatásvezetõi
munkakörben, d) mûvé-
szeti szakiskolában és
szakközépiskolában, va-
lamint alapfokú mûvé-
szetoktatási intézmény-
ben a képzés szakirányá-
nak megfelelõ mûvészeti
pályán eltöltött idõ is, ha
a pályázó rendelkezik

ÁEI: a képviselõ-testület dönté-
sét követõ naptól 2007. júl. 1-ig
tölthetõ be az állás.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ 30 nap utáni elsõ
testületi ülésen.
Juttatás: magasabb vp., tp., ki-
emelt munkavégzésért járó kere-
setkiegészítés, szükség esetén
szl.
Pc: Belezna Községi Önkor-
mányzat polgármestere.
A pályázatot írásban, vagy sze-
mélyesen lehet benyújtani.
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legalább három év – az
(5) bekezdésben meg-
határozott – szakmai
gyakorlattal.

Budapest Fõváros XIII.
Kerület Önkormányza-
tának Képviselõ-testü-
lete
1139 Budapest,
Béke tér 1.

Berzsenyi Dániel
Gimnázium
1133 Budapest,
Kárpát u. 49–53.

Németh László Gimná-
zium
1131 Budapest,
Nõvér u. 15–17.

Egyetemen szerzett ta-
nári v.
Pedagógus-szakvizsga,
legalább 10 éves szgy.
Elõny: vezetõi gyakor-
lat.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig
szól.
Pehi: 2007. máj.
Juttatás: vp. 300%
Pc: Bp. Fõv. XIII. Ker. Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatal,
Mûvelõdési, Ifjúsági és Sport
Osztály
Tel.: 452-4118

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

Páneurópa Általános
Iskola
1238 Budapest,
Táncsics M. u. 25–33.

Fõiskolán vagy egyete-
men szerzett tanári v. és
szakképzettség, öt év
pedagógus-munkakör-
ben szerzett szgy.
Elõny: vezetõi gyakor-
lat.

ÁEI: 2007. aug. 21.
A megbízás 2012. júl. 31-ig
öt évre szól.
Pehi: legkésõbb a képviselõ-tes-
tület 2007. júniusi ülése.
Juttatás: vp. 230%.
Pc: Budapest Fõváros XXIII.
Ker., Soroksár polgármestere.
F: Oktatási, Kulturális és Sport-
osztály.
Tel.: 289-2186

Cegléd Város Önkor-
mányzata
2700 Cegléd, Kossuth
tér 1.

Táncsics Mihály Általá-
nos Iskola
2700 Cegléd,
Eötvös tér 8.

Szakirányú felsõfokú
v., öt év szgy.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: 2007. jún. 30.
Pc: Polgármesteri Hivatal, Hu-
mán Iroda 2700 Cegléd, Kossuth
tér 1.

Dunakeszi Város
Önkormányzata
2120 Dunakeszi,
Fõ út 25.

Széchenyi István
Általános Iskola
2120 Dunakeszi,
Károlyi u. 23.

Farkas Ferenc Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény
2120 Dunakeszi, Bem
u. 17.

Felsõfokú pedagógusi
v., legalább ötéves
szgy.
Elõny: közoktatás-veze-
tõi szakvizsga.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás öt évre szól.

Dunaújváros Megyei
Jogú Város Közgyûlése
2401 Dunaújváros, Vá-
rosháza tér 1.

Szilágyi Erzsébet
Általános Iskola
2400 Dunaújváros,
Bercsényi u. 10.

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, leg-
alább öt év pedagó-
gus-munkakörben
szerzett szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig
öt évre szól.
Pehi: jogszabályban meghatáro-
zott véleményezési határidõk be-
tartásával, a véleményezésre
jogosultak által készített jegyzõ-
könyvek beérkezését, ill. az ok-
tatási bizottság ülését követõ
közgyûlés.
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Juttatás: vp. 250%.
A pályázathoz csatolni kell: ké-
pesítést igazoló okiratok hiteles
másolatát, nyilatkozatot, amely-
ben hozzájárul, hogy a pályázati
anyagát a véleményezésre jogo-
sult szervek megismerhessék,
abba betekinthessenek.
Pc: Dunaújváros Megyei Jogú
Város jegyzõje.
A pályázatot egy példányban,
valamint elektronikus adathor-
dozón kell benyújtani.

Széchenyi István Gim-
názium
2400 Dunaújváros, Dó-
zsa Gy. u. 15/A.

Rosti Pál Gimnázium
Általános és Szakképzõ
Iskola
2400 Dunaújváros,
Bartók Béla tér 2–4.

Egyetemi szintû tanári
v. és szakképzettség,
legalább öt év pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig
öt évre szól.
Pehi: jogszabályban meghatáro-
zott véleményezési határidõk be-
tartásával, a véleményezésre
jogosultak által készített jegyzõ-
könyvek beérkezését, ill. az ok-
tatási bizottság ülését követõ
közgyûlés.
Juttatás: vp. 300%.
A pályázathoz csatolni kell: ké-
pesítést igazoló okiratok hiteles
másolata, nyilatkozat amelyben
hozzájárul, hogy a pályázati
anyagát a véleményezésre jogo-
sult szervek megismerhessék,
abba betekinthessenek.
Pc: Dunaújváros Megyei Jogú
Város jegyzõje.
A pályázatot egy példányban,
valamint elektronikus adathor-
dozón kell benyújtani.

Gödöllõ Város Önkor-
mányzata
2100 Gödöllõ,
Szabadság tér 7.

Erkel Ferenc Általános
Iskola
2100 Gödöllõ,
Szabadság tér 18.

Montágh Imre Általá-
nos Iskola, Speciális
Szakiskola és Készség-
fejlesztõ Speciális
Szakiskola
2100 Gödöllõ, Dobó
Katica u. 2.

Szakirányú felsõfokú
v., kiemelkedõ szakmai
tevékenység, 10 év
szgy.

Gyógypedagógusi v.,
kiemelkedõ szakmai te-
vékenység, 10 év szgy.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig
öt évre szól.
Pehi: a megjelenéstõl számított
60. napot követõ képviselõ-tes-
tületi ülés.
Pc: Gödöllõ Város polgár-
mestere.
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Somogy Megyei
Közgyûlés
7401 Kaposvár,
Csokonai u. 2.
Pf.: 122.

Óvoda, Általános Iskola
és Gyermekotthon
8739 Nagyszakácsi,
Kossuth u. 109.

Szakirányú (gyógype-
dagógiai fõiskolai v.)
Pedagógus-munkakör-
ben szerzett öt év szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga (közoktatási ve-
zetõ képesítéssel).

ÁEI: 2007. szept. 1.
A megbízás 2012. aug. 31-ig
öt évre szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ közgyûlés idõ-
pontja. A pályázat kiírója fenn-
tartja azt a jogát, hogy az
intézmény szervezeti átalakítása
esetén a pályázati kiírást vissza-
vonja, ill. a megbízást rövidebb
idõre adja.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön.
Pc: Somogy Megyei Közgyûlés
elnöke

Mathiász János Közép-
iskolai és Szakiskola
8630 Balatonboglár,
Szabadság u. 41.

Óvoda, Általános
Iskola, Speciális
Szakiskola, Diákotthon
és Gyermekotthon
8698 Somogyvár,
Kaposvári u. 4.

Szakirányú egyetemi v.
Öt év szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga (közoktatási ve-
zetõ képesítéssel)

Szakirányú (gyógype-
dagógiai fõiskolai) v.
Pedagógus-munkakör-
ben szerzett öt év szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga (közoktatási ve-
zetõ képesítéssel).

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig
öt évre szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ közgyûlés idõ-
pontja.
A pályázat kiírója fenntartja azt
a jogát, hogy az intézmény szer-
vezeti átalakítása esetén a pályá-
zati kiírást visszavonja, ill. a
megbízást rövidebb idõre adja.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön.
Pc: Somogy Megyei Közgyûlés
elnöke.

Nagyhalász Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
4485 Nagyhalász,
Arany J. u. 50.

Talentum Alapfokú
Mûvészeti Iskola

Az adott nevelési-okta-
tási intézményben pe-
dagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, leg-
alább öt év pedagó-
gus-munkakörben
szerzett szgy.
Nevelési-oktatás intéz-
ményben, pedagó-
gus-munkakörben
fennálló, határozatlan
idõre szóló alkalmazás,
ill. a megbízással egy-
idejûleg pedagó-
gus-munkakörben
történõ, határozatlan
idõre szóló kinevezés.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. aug. 15-ig
szól.
Pehi: 2007. jún. 30.
P: Nagyhalász Város polgármes-
tere.
Tel.: (42) 202-202
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Szekszárd Megyei Jogú
Város Közgyûlése
7100 Szekszárd,
Béla király tér 8.

I. Béla Gimnázium és
Informatikai Szakkö-
zépiskola
7100 Szekszárd,
Kadarka u. 25–27.

Egyetemi szintû tanári
v., és szakképzettség.
Öt év, elsõsorban kö-
zépiskolában, pedagó-
gus-munkakörben
szerzett szgy.
Elõny: oktatási intéz-
ményben szerzett veze-
tõi gyakorlat,
pedagógus-szakvizsga,
intézményvezetõi szak-
képzettség.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig
szól.
Pehi: a pályázat véleményezését
követõ elsõ közgyûlés.
A pályázatot egy példányban
kell benyújtani.
A pályázathoz csatolni kell: ok-
mány(ok) hitelesített másolatát.
Pc: Szekszárd Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatalának
jegyzõje.
f: Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala, Mûvelõ-
dési és Sport Iroda
Tel.: (74) 504-174

Zalaegerszeg Megyei
Jogú Város Közgyûlése
8900 Zalaegerszeg,
Kossuth út 17–19.
Tel.: (92) 502-190

Csány László Közgaz-
dasági Szakközépiskola
8900 Zalaegerszeg, Jó-
kai u. 6.

Pedagógus-munkakör-
ben betöltéséhez elõírt
egyetemi szintû tanári
szakképzettség, öt év
szgy.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig
öt évre szól.
A pályázatot három példányban,
írásban kell benyújtani.
Pc: Zalaegerszeg MJV Polgár-
mesteri Hivatala
8900 Zalaegerszeg, Kossuth út
17–19.

Egyéb vezetõi állások

Bp. Fõv. XIII. Ker. Ön-
kormányzatának Képvi-
selõ-testülete
1139 Budapest,
Béke tér 1.

Nevelési Tanácsadó
1133 Budapest,
Pannónia u. 81.

Pszichológus vagy
gyermekpszichiáter
szakképesítés, vezetõi
megbízáshoz elfogadott
szakvizsga.
Legalább 10 éves szgy.
Elõny: vezetõi gyakor-
lat.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig
szól.
Pehi: 2007. május.
Juttatás: vp. 250%.
Pc: Bp. Fõv. XIII. Ker. Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatal,
Mûvelõdési, Ifjúsági és Sport
Osztály
Tel.: 452-4118

Dr. Kettesy Aladár
Általános Iskola és
Kollégium, Pedagógiai
Szakszolgálat
4032 Debrecen,
Lóverseny u. 3.

Kollégiumvezetõ Gyógypedagógiai tanár-
képzõ fõiskolán szerzett
látásfogyatékosok peda-
gógiája szakos tanári v.,
legalább öt év, a szak-
képesítésnek megfelelõ
pedagógus-munkakör-
ben eltöltött szgy.

ÁEI: 2007. aug. 16.
Pehi: 2007. ápr. 12.
Pehi: 2007. máj. 31.
Pc. f: Nagy Dénesné igazgató.
Tel.: (52) 485-083
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Dunakeszi Város
Önkormányzata
2120 Dunakeszi, Fõ
út 25.

Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat és Neve-
lési Tanácsadó
2120 Dunakeszi,
Bercsényi u. 5.

Pszichológus, vagy
gyermekpszichiáter v.,
legalább öt év szgy.
Pedagógus-szakvizsga
(klinikai, pedagógiai
vagy tanácsadói)

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás öt évre szól.

Dunaújváros Megyei
Jogú Város Közgyûlése
2401 Dunaújváros,
Városháza tér 1.

Nevelési Tanácsadó
Intézet
2400 Dunaújváros,
Lilla köz 1.

Pszichológus, vagy
gyermekpszichiáter
szakképesítés, szakké-
pesítésnek megfelelõ
munkakörben szerzett
öt év szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31.
Pehi: jogszabályban meghatáro-
zott véleményezési határidõk be-
tartásával, a véleményezésre
jogosultak által készített jegyzõ-
könyvek beérkezését, ill. az ok-
tatási bizottság ülését követõ
közgyûlés.
A pályázathoz csatolni kell: ké-
pesítést igazoló okiratok hiteles
másolatát, nyilatkozatot, amely-
ben hozzájárul, hogy a pályázati
anyagát a véleményezésre jogo-
sult szervek megismerhessék,
abba betekinthessenek.
A pályázat tartalmazza: vpr. be-
leértve a gazdálkodási progra-
mot is.
Pc: Dunaújváros Megyei Jogú
Város jegyzõje.
A pályázatot írásban egy pél-
dányban, valamint elektronikus
adathordozón kell benyújtani.

Somogy Megyei Köz-
gyûlés
7401 Kaposvár,
Csokonai u. 2.
Pf.: 122.

Duráczky József Peda-
gógiai Fejlesztõ és
Módszertani Központ
(gyógypedagógiai in-
tézmény)
7400 Kaposvár,
Somssich u. 8.

Szakirányú (gyógype-
dagógiai fõiskolai) v.,
öt év szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga (közoktatási ve-
zetõi képesítéssel)

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig
öt évre szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ közgyûlés idõ-
pontja.
A pályázat kiírója fenntartja azt
a jogát, hogy az intézmény szer-
vezeti átalakítása esetén a pályá-
zati kiírást visszavonja, illetve a
megbízást rövidebb idõre adja.

Mezõhegyes Város
Képviselõ-testülete
5820 Mezõhegyes,
Kozma F. u. 11.

József Attila Általános
Mûvelõdési Központ

Felsõfokú iskolai v. és
pedagógus szakképzett-
ség, továbbá pedagó-
gus-szakvizsga,
másodszor és további
alkalommal történõ

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig
szól.
Pehi: 2007. ápr. 30.
A pályázathoz csatolni kell: nyi-
latkozatot arra vonatkozóan,
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megbízás esetén a peda-
gógus-szakvizsga kere-
tében szerzett
intézményvezetõi szak-
képzettség, legalább öt
év pedagógus-munka-
körben szerzett szgy.

hogy az intézményben pedagó-
gus-munkakörben fennálló hatá-
rozatlan idejû kinevezéssel
rendelkezik, ill. a megbízással
egyidejûleg létesít azt.
Pc: Csanádi István polgármester.

Szekszárd Megyei Jogú
Város Közgyûlése
7100 Szekszárd,
Béla király tér 8.

Városi Nevelési
Tanácsadó és Egységes
Pedagógiai Szak-
szolgálat
7100 Szekszárd, Kinizsi
u. 1.

Pszichológus vagy
gyermekpszichiáter
szakképesítés.
Öt év a szakképesítés-
nek megfelelõ munka-
körben szerzett szgy.
Elõny: nevelési tanács-
adóban szerzett vezetõi
gyakorlat, pszichológus
esetén klinikai, pedagó-
giai vagy tanácsadói
szakvizsga.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig
szól.
Pehi: a pályázat véleményezését
követõ elsõ közgyûlés.
A pályázatot egy példányban kell
benyújtani. A pályázathoz csatolni
kell: a szakmai gyakorlatot is iga-
zoló szakmai életrajzot, képesítés
meglétét igazoló okmány(ok) hite-
lesített másolatát.
Pc: Szekszárd Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatalá-
nak jegyzõje.
f: Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala, Mûvelõ-
dési és Sport Iroda
Tel.: (74) 504-174

Zalaegerszeg Megyei
Jogú Város Közgyûlése
8900 Zalaegerszeg,
Kossuth út 17–19.
Tel.: (92) 502-190

Izsák Imre Általános
Mûvelõdési Központ
8900 Zalaegerszeg, Szi-
várvány tér 1–3.

Pedagógus-munkakör
betöltéséhez elõírt fõis-
kolai szintû óvodapeda-
gógusi, konduktor-óvo-
dapedagógusi szakkép-
zettség, Pedagógus
munkakör betöltéséhez
elõírt felsõfokú tanítói,
konduktor-tanítói vagy
tanári szakképzettség,
öt év szgy.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig
öt évre szól.
A pályázatot három példányban,
írásban kell benyújtani.
Pc: Zalaegerszeg MJV Polgár-
mesteri Hivatala

Zsadány Község Ön-
kormányzatának Képvi-
selõ-testülete
5537 Zsadány,
Béke u. 82.

Általános Mûvelõdési
Központ
5537 Zsadány,
Béke u. 108–114.

Nevelési-oktatási intéz-
ményben pedagó-
gus-munkakör
betöltéséhez szükséges,
jogszabályban elõírt
felsõfokú pedagógus
szakképesítés, pedagó-
gus-szakvizsga, leg-
alább öt év
intézményvezetõi mun-
kakörben szerzett szgy.
Elõny: helyben lakás.

ÁEI: 2007. júl. 1.
A megbízás 2012. jún. 30-ig szól.
Pehi: a véleményezési határidõt
követõ 30 nap utáni elsõ képvi-
selõ-testületi ülésen.
Szl. nincs.
A pályázathoz csatolni kell: is-
kolai végzettséget igazoló okmá-
nyok hiteles másolatát.
A pályázatot két példányban kell
benyújtani.
Pc: Község polgármestere.
f: Dudás Árpád polgármester
vagy dr. Makai Sándor jegyzõ.
Tel.: (66) 497-100
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Pályázati felhívás pedagógus-munkakörök betöltésére

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

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

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

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

meg.

Rövidítések:

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

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

1. 2. 3. 4.

Pedagógus

Kapocs Általános és
Magyar–Angol Két
Tannyelvû Iskola
1188 Budapest, Kapocs
u. 56.

Angol–biológia szakos
tanár
Tanító természetismeret
mûveltségterülettel és
angol szakkal

ÁEI: azonnal.
Tel./fax: 295-4629, 290-7353
E-mail: kapocsiskola@kapocsis-
kola.hu

Eötvös Loránd Szakkö-
zépiskola és Szakiskola
1204 Budapest,
Török Flóris u. 89.
Tel.: 283-0624

Matematika–fizika
szakos tanár
(helyettesítésre)

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

Gitártanár (fél állásban
határozatlan idõre)

Népzenetanár (fél állás-
ban határozott idõre)

Szakirányú fõiskolai
vagy egyetemi v.

ÁEI: azonnal.

Dr. Kettesy Aladár Ál-
talános Iskola és Kollé-
gium, Pedagógiai
Szakszolgálat
4032 Debrecen,
Lóverseny u. 3.
Tel.: (52) 485-083

Látásfogy.
Pedagógiája szakos uta-
zó gyógypedagógus.

Gyógypedagógiai tanár-
képzõ fõiskolai v.

ÁEI: 2007. aug. 24.
Pc: Nagy Dénesné igazgató.

Gábor Áron Gimnázi-
um, Egészségügyi
Szakközépiskola és
Kollégium
5300 Karcag,
Madarasi u. 1–3.

Számítástechnika
szakos tanár
Angol szakos tanár

Egyetemi v. ÁEI: azonnal.
Juttatás: étkh., szf. megoldható.
f: az intézmény igazgatójánál.
Tel./fax: (59) 311-248

József Attila Gimnázi-
um
6900 Makó,
Csanád vezér u. 6.

Testnevelés, magyar,
matematika, informati-
ka, angol, német, fran-
cia, latin, fizika szakos
tanár

Legalább kétszakos
egyetemi diploma.

ÁEI: 2006–2007-es tanév II. fél-
évétõl.
f: Rója István igazgató
Tel.: (62) 510-932,
(62) 510-932/106

Vak Bottyán Gimnázi-
um
7030 Paks,
Dózsa Gy. u. 103.

Angol nyelv szakos ta-
nár

Matematika–fizika sza-
kos, magyar szakos,
történelem–földrajz
szakos tanár

ÁEI: azonnal.

ÁEI: 2007. aug. 16.
f: C. Szabóné Kocsiczki Ilona
igazgató.
Tel.: (75) 510-210

Váczi Gyula Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény
3100 Salgótarján,
József Attila út 2/A.

Klasszikus gitár (a
megbízás határozatlan
idõre szól)

Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: 2007. aug. 16.
A megbízás határozott idõre szól.
Pehi: 2007. jún. 15.
Pehi: 2007. máj. 31.
Juttatás: étkh.
f: Becze Lajos igazgató.
Tel.: (32) 511-455

Bárdos László Gimná-
zium
2800 Tatabánya,
Gál I. ltp. 701.

Testnevelõ tanár (rész-
munkaidõs, esetleg tel-
jes állású határozott
idõre)

Kémia, vagy kémia–fi-
zika, vagy kémia–bio-
lógia vagy
kémia–bármely szakos
tanár (rész vagy teljes
foglalkoztatásra és ha-
tározott idõre)

Egyetemi v.
Elõny; szakedzõ-képe-
sítés, ill. sportszervezõi
ismeretek.

Egyetemi v.

ÁEI: azonnal.
Pc: Sándor János igazgató.
f: az iskola címen, vagy telefonon.
Tel.: (34) 339-571

ÁEI: 2007. aug. 27.
Pbhi: 2007. máj. 31.
Pehi: 2007. aug. 27.
Pc: Sándor János igazgató.
f: az iskola címén, vagy telefonon.
Tel.: (34) 339-571
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Zárás után érkezett közlemények, pályázatok, helyesbítések

Közlemény
szakirányú továbbképzések indításáról a 2007/2008. tanévre

A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM
KÖZIGAZGATÁSTUDOMÁNYI KAR
(volt Államigazgatási Fõiskola jogutód intézménye)
felhívása szakirányú továbbképzésben való részvételre (jelentkezés 2007. március 31-ig)

Az Államigazgatási Továbbképzõ Intézet – egyetemi, illetve fõiskolai végzettséggel rendelkezõ diplomások részére –
felvételt hirdet a 2007/2008. tanévre újabb oklevelet nyújtó szakirányú továbbképzésre, az alábbi szakirányokon:
Igazgatási rendszerszervezõ
Költségvetési ellenõrzés
Környezetvédelmi igazgatás
Önkormányzati gazdálkodás
Személyügyi igazgatás
Szociális igazgatás

Az egyes szakok tematikus tartalma a http://www.uni-corvinus.hu webcímen tekinthetõ meg. A képzés minden szakon
Budapesten történik, idõtartama 2 év. A hallgatók körülbelül 240 órában, összesen tíz háromnapos konzultáción vesznek
részt, és félévenként vizsgáznak. A második évben szakdolgozatot készítenek, melyet, a tanulmányaikat lezáró záróvizs-
gán védenek meg. A sikeres záróvizsga eredményeként – a választott szaknak megfelelõ – „szakigazgatás-szervezõ” ok-
levelet kapnak. Felvételi vizsga nincs, túljelentkezés esetén felvételi beszélgetés lehetõsége.
A képzés önköltséges, a képzés összege az elsõ félévre az összes szakon egységesen: 122 000 Ft, melynek befizetési ha-
tárideje: augusztus 15.
A tandíj a vizsgadíjakat is magában foglalja. A hallgatókat terhelik az utazási és szállásköltségek, valamint a jegyzetek
stb. költségei. (A képzés terheit a munkáltatók átvállalhatják!) A tandíj összege a képzés ideje alatt változhat (az infláció
mértékétõl függõen).
A jelentkezés módja: a továbbképzésre a felvételt az intézet által rendszeresített „Jelentkezési lap” nyomtatványon lehet
kérni, melyhez csatolni kell az egyetemi vagy fõiskolai végzettséget igazoló oklevél – közjegyzõ vagy munkáltató által
hitelesített – másolatát, rövid életrajzát és a jelentkezési díj befizetését igazoló eredeti feladóvevényt. (A jelentkezési la-
pot és csekket az Államigazgatási Továbbképzõ Intézetben lehet kérni, vidékieknek felbélyegzett válaszboríték ellené-
ben küldünk!)
A jelentkezési díj: 7000 Ft.
A fentiek alapján összeállított jelentkezési anyagot 2007. március 31-ig kell az Államigazgatási Továbbképzõ Intézet cí-
mére: 1519 Budapest, Pf.: 275 beküldeni.
A jelentkezés eredményérõl a pályázók 2007. augusztus elejéig kapnak értesítést. Az érdeklõdõk a 482-6609 és a
482-6610 telefonszámon kaphatnak bõvebb felvilágosítást.

Finta Andrea s. k.,

Közlemény
Országos Biológiai és Környezetvédelmi verseny meghirdetésérõl

A IX. Országos Diákbiológus- és Környezetvédõ Napok

A Bárdos László Gimnázium természettudományi szakmai munkaközössége országos biológiai- és környezetvédelmi
versenyt hirdet az alábbi témakörökben:
I. Ökológia-környezetvédelem, -környezetszennyezés egészségkárosító hatása
II. Etológia
III. Természetvédelem

A választott téma elõadásának idõtartama maximum 10 perc.
A verseny idõpontja: 2007. április 20–21.
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A verseny helyszíne: Bárdos László Gimnázium Tatabánya
A versenyre hazai és határon túli gimnáziumokból és szakközépiskolákból lehet jelentkezni. (Részvételi díj: 4000 Ft/fõ,
amely a szervezett programokon való részvételt, a szállást és a teljes ellátást is magában foglalja.) A részletes programot
a jelentkezés után küldjük.
Jelentkezési határidõ: 2007. február 26.
További információt a következõ címen lehet kérni: Bárdos László Gimnázium 2800 Tatabánya, Gál. I. ltp. 701., e-mail:
bardos@blg.sulinet.hu, dr. Sopowné Balogh Elvira munkaközösség-vezetõ. Tel.: (34) 339-571, fax: (34) 311-749

Sándor János s. k.,
igazgató

Pályázati felhívás
„A Magyar Köztársaság jó tanulója – jó sportolója” cím elnyerésére

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium, az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, a Magyar Olimpiai
Bizottság, a Nemzeti Sportszövetség, a Magyar Diáksport Szövetség, a Magyar Egyetemi – Fõiskolai Sportszövetség és
a Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége megbízásából az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ
Igazgatósága pályázatot ír ki

„A Magyar Köztársaság jó tanulója – jó sportolója 2006”

cím elnyerésére.

A pályázat célja:
− a tanulóifjúság ösztönzése a szellemi és fizikai képességek folyamatos fejlesztésére,
− a fair-play szellemének ápolása,
− az eredményes tanulásra és magasabb szintû sportolásra való ösztönzés,
− az utánpótlás-nevelés célkitûzéseinek segítése,
− a legkiválóbbak méltó elismerésben részesítése.

A pályázók köre:
A címre a felterjesztett diákok és hallgatók az alábbi korcsoportok szerint részesülnek elismerésben:

II. korcsoport: 1995-1996-ban születettek;
III. korcsoport: 1993-1994-ben születettek;
IV. korcsoport: 1991-1992-ben születettek;
V. korcsoport: 1989-1990-ben születettek;
VI. korcsoport: 1987-1988-ban születettek, a középfokú iskolai tanulmányaik befejezéséig

VII. korcsoport
a 2005/2006-os tanévben felsõoktatási intézmények nappali tagozatos hallgatói.

A korcsoportok megállapítása a Magyar Diáksport Szövetség Diákolimpiai Versenykiírása általános szabályai alapján tör-
tént. A korcsoport besorolásáról igazolást kell csatolni! (adatlapon található nyilatkozat) Az intézmény igazgatója, a
testnevelõ tanár vagy az edzõ által aláírt pályázatot a nappali tagozatos diák/hallgató, vagy az intézmény adhatja be.

A cím elnyerésére felterjeszthetõk azok a diákok és hallgatók, akik a 2005-2006-os tanévben:

• a II., III., IV., korcsoportban 4,80, vagy annál magasabb,
• az V., VI. korcsoportban 4,70, vagy annál magasabb,
• a VII. korcsoportban 4,00 vagy annál magasabb tanulmányi átlagot értek el, továbbá
• 2005. szeptember 1. és 2006. augusztus 31. között hazai és nemzetközi versenyen eredményesen szerepeltek.
• A nemzetközi versenyek eredményeit csak az V-VI-VII korcsoportban veszik figyelembe a pályázat kiírói, ki-
vétel a IV. korcsoportban a ritmikus gimnasztika, a sakk, az úszás, a torna és a tenisz sportág világversenyei.
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A pályázatok elbírálásánál csak az országos szervek, illetve szervezetek (országos sportági szövetségek, Magyar
Egyetemi – Fõiskolai Sportszövetség, Magyar Diáksport Szövetség, Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége) által
hitelesített versenyeredmények értékelhetõk.
A pályázaton csak a Nemzeti Sportszövetség által regisztrált sportági szakszövetségek által képviselt sportágak nevezé-
sét fogadjuk el. (www.nssz.hu)

A pályázathoz rendelkezésre álló összeg: 3 150 000 Ft
A pályázati összeg forrása: 11/4/19. címû fejezeti kezelésû elõirányzat.
Az elnyerhetõ támogatás: A díj elnyerése pénzjutalommal nem jár. A díjazottak emlékplakettet és oklevelet kapnak.

A pályázatok elbírálása:

– A pályázatokat az Oktatási és Kulturális Minisztérium által felkért 10 tagú, független szakemberekbõl álló
bírálóbizottság bírálja el, amely a döntés meghozatalánál a tanuló, hallgató számára legkedvezõbb nemzetközi és hazai
versenyek eredményeit veszi figyelembe. Kérjük, hogy csak a pályázati lapon megjelölt versenytípusokat jelöljék meg,
mert a bírálóknak csak azokat áll módjukban figyelembe venni.
– A bírálók kizárólag az országos szervezetek által a pályázati adatlapon hitelesített eredményeket veszik figyelembe.
Egyéb dokumentumok, igazolások a pályázat elbírálását nem befolyásolják. Faxon visszaigazolt adatlapokat nem
tudunk figyelembe venni!
– A bírálóbizottság csak az olimpiát, a világ- és Európa-bajnokságot – amennyiben az adott sportágban világ- és Európa
bajnokság nem kerül megrendezésre – universiade-t, fõiskolás vb-t, gymnasiade-t, a korosztályos világbajnokságot,
Európa-bajnokságot és a Középiskolás Világjátékokat, valamint az AGFIS Világjátékokat tekinti a pályázat keretében
nemzetközi versenynek, az egyéb nemzetközi versenyeken elért eredményeket nem veszi figyelembe.

A felterjesztéseket a döntésben érintettek (testnevelõ tanárok, edzõk, intézményvezetõk) egyetértésével az alábbi címre
kell benyújtani:

Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgatósága
Közoktatási és Integrációs Pályázati Osztály

1374 Budapest, Pf. 564.

Kérjük, a borítékon tüntessék fel: „A Magyar Köztársaság jó tanulója – jó sportolója” pályázat

A pályázati dokumentáció:
3 példányban beküldendõ (1 példány eredeti és 2 példány másolat);
– a döntésben érintettek aláírásával ellátott, lebélyegzett, hiánytalanul kitöltött adatlap (az adatlapon kérjük pontosan
feltüntetni a versenyek megnevezését, helyszínét, idõpontját, a versenyszámot és az elért helyezést). Az adatlapon fel-
tüntetet versenyek hitelességét a sportági szakszövetség, (a Magyar Egyetemi – Fõiskolai Sportszövetség, Magyar Diák-
sport Szövetség, Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége) (aláírás, pecsét) és az oktatási intézmény (aláírás, pecsét) iga-
zolja.
– a Korcsoport igazolásáról nyilatkozat (adatlapon található) a szakszövetség, vagy a Magyar Diáksport Szövetség iga-
zolásával (aláírás, pecsét),
– a tanulmányi értesítõnek a nevelési-oktatási intézmény által hitelesített fénymásolata, a pályázó 2005/2006-os tanévre
vonatkozó eredményeirõl (II.–VI. korcsoportban II. félévi eredmények),
– a leckekönyv 2005/2006-os tanévi II. félévének bejegyzéseit tartalmazó oldal fénymásolata, az intézmény által hitele-
sítve (VII. korcsoport),
– a pályázat csak abban az esetben érvényes, ha mindhárom (egy példány eredeti, két példány másolat) beérkezik.

A pályázati dokumentáció kizárólag elektronikus úton, a pályázat hivatalos honlapjairól érhetõ el: www.omai.hu,
www.okm.gov.hu.
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Kérjük a bizonyítvány vagy leckekönyv másolatát a nevelési-oktatási intézménnyel hitelesíttetni! Csak az aláírással és
pecséttel hitelesített másolatokat fogadjuk el!

A kért mellékletek nélkül, vagy hiányosan kitöltött adatlap esetén a pályázat érvénytelen!
A határidõn túl beérkezett és a formailag hibás (hiányosan kitöltött, mellékletek nélküli, hiányos mellékletekkel
ellátott) pályázatokat a Bíráló Bizottság nem értékeli!

A pályázat benyújtása és elbírálása
A pályázat benyújtási határideje: 2007. február 26. hétfõ (postabélyegzõ kelte). Kérjük, ellenõrizzék, hogy a postán
dátummal ellátott bélyegzõ kerüljön a borítékra!

Az értékelést az Oktatási és Kulturális Minisztérium által felkért bírálóbizottság végzi. A bizottság által felterjesztett javas-
latot az OKM közoktatási szakállamtitkára hagyja jóvá. A nyertes pályázók és az érintett intézmények 2007. április 30-ig
tájékoztatást kapnak. A teljes lista olvasható lesz az interneten, a www.okm.gov.hu és a www.omai.hu honlapokon.

Az elismerésben részesülõ diákokat külön is értesítjük, s egyben meghívót is kapnak

„A Magyar Köztársaság jó tanulója – jó sportolója” cím díjátadó ünnepségére
amely 2007. májusában kerül megrendezésre.

Egyéb információk:
A pályázat lebonyolításával kapcsolatos további információt ad az OKM Támogatáskezelõnél Kocsis Balázs pályázati
szakreferens a 354-7550-es telefonszámon. (munkanapokon 8.30 – 12. illetve 13. – 16 óra között, pénteken 8-14 óráig.)

Szakmai jellegû információ az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közoktatási Fõosztályán Tompa Ferenc szakmai re-
ferenstõl kérhetõ a 473-7310-es telefonszámon munkanapokon 8.00–16.30 között (pénteken 8–14 ór áig).

PÁLYÁZATI ADATLAP
A „Magyar Köztársaság jó tanulója - jó sportolója” cím

elnyerésére

A diák/hallgató

Neve:...................................................................................................................................................................................

Korcsoportja (a pályázati kiírás alapján: II-VII-ig): ..........................

Pontos lakcíme:

Település: .............................................................................................................................................................

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

Irányítószám: .......................................................................................................................................................

Telefon (e-mail cím): ...........................................................................................................................................

Születési helye:................................................. Ideje (év, hó, nap):

Iskolájának neve: ..............................................................................................................................................................

Iskolájának pontos címe:

Település: .............................................................................................................................................................

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

Irányítószám: .......................................................................................................................................................

Telefon:.................................................................................................................................................................
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Tanulmányi átlaga: II. félév: ...................................

TDK tevékenysége (csak VII. korcsoport):.....................................................................................................................

Sportágának megnevezése:...............................................................................................................................................

Sportegyesületének neve: .................................................................................................................................................

Sportegyesületének címe:

Település: .............................................................................................................................................................

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

Irányítószám: .......................................................................................................................................................

Testnevelõ tanárának neve, címe:....................................................................................................................................

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

Edzõjének neve, címe ........................................................................................................................................................

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

Az intézmény teljes tanulólétszáma: …………. fõ

2007. hó nap

P. H.

........................................................ .................................................... ....................................................
edzõ testnevelõ intézményvezetõ
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Hazai versenyeredményei

Sportág
A verseny pontos

megnevezése
A verseny helyszíne A verseny idõpontja Versenyszám Elért helyezés

2007. hó nap.

................................................... .......................................................................................
Az egyesület aláírása és pecsétje Az eredményt igazoló szakszövetség aláírása és pecsétje

Nemzetközi versenyeredményei

Sportág
A verseny pontos

megnevezése
A verseny helyszíne A verseny idõpontja Versenyszám Elért helyezés

2007. hó nap.

................................................... .......................................................................................
Az egyesület aláírása és pecsétje Az eredményt igazoló szakszövetség aláírása és pecsétje

A hazai és nemzetközi eredményeket kérjük az egyesület és a szövetség által hitelesíttetni!

NYILATKOZAT

……………………… igazolom, hogy a jelen pályázatot benyújtó………………………........… nevû diák/hallgató
a pályázati kiírás alapján a ……………. korcsoportba tartozik.

2007. hó nap.

......................................................................
Az igazoló szakszövetség vagy Magyar Diáksport Szövetség aláírása és pecsétje
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Értékelés szempontrendszere

A sportági hazai és nemzetközi versenyeredményekért kapható pontszámok:

I. II. III. IV. V. VI.

Olimpia 2000 1500 1000 500 300 100

Világbajnokság
Universiade
AGFIS- Világjátékok

1000 700 500 300 200 100

Európa bajnokság 800 600 400 200 150 100

Nemzetközi „A” Utánp. VB-EB
Fõiskolás VB

600 450 350 200 100 50

Felnõtt Országos bajnokság 500 400 300 150 100 50

Korosztályos országos bajnokság 400 300 200 100 50 20

Magyar Egyetemi Fõiskolai OB
Diákolimpia

400 300 200 100 50 20

Csillag Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

Pályázati felhívás felsõoktatási intézmények vezetõi és egyéb álláshelyeinek betöltésére

A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM
pályázatot hirdet
Társadalomtudományi Kar
Politikatudományi Intézet
teljes munkaidõben közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott
egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezésre kerülõ egyetemi docens fõbb feladatai:
– végezzen kutatásokat a kelet-európai politikai rendszerek, szakpolitikák és a magyar politikai rendszer témakörében,
– kapcsolódjon be az intézet oktatásfejlesztési tevékenységébe különös tekintettel a Politológia BA és MA szakok kere-
tében a kutatási eredményeit bemutató kurzusok kialakítására,
– segítse elõ a fiatal intézeti munkatársak és a PhD-hallgatók szakmai fejlõdését,
– mûködjön közre az intézet hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatának ápolásában.

A pályázóval szemben támasztott követelmények:
– a kinevezésre kerülõ egyetemi docens rendelkezzen kandidátusi vagy PhD-fokozattal,
– végezzen nemzetközi színvonalú kutatómunkát, amihez kiterjedt magyar és idegen nyelvû publikációs tevékenység
kapcsolódik,
– elõnyt jelent, ha a pályázó habilitált doktori címmel rendelkezik,
– rendelkezzen legalább egy világnyelv elõadói szintû ismeretével.

A docensi kinevezés határozatlan idõre, várhatóan 2007. július 1-jétõl szól.
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SZOCIOLÓGIA ÉS TÁRSADALOMPOLITIKA INTÉZET
részmunkaidõben foglalkoztatott
egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezésre kerülõ egyetemi docens fõbb feladatai:
– végezzen kutatásokat a gazdaság és kulturális antropológia, valamint a társadalmi kapcsolatháló elemzés és település-
kutatás módszerei témakörében,
– kapcsolódjon be az intézet oktatásfejlesztési tevékenységébe különös tekintettel a Szociológia és Társadalmi Tanulmá-
nyok alapszakokra, valamint a településfejlesztés fõszakirány programjára és a szociofilmkurzus tartalmának kifejlesz-
tésére,
– segítse elõ a fiatal intézeti munkatársak és a PhD-hallgatók szakmai fejlõdését,
– mûködjön közre az intézet hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatának ápolásában.

A pályázóval szemben támasztott követelmények:
– a kinevezésre kerülõ egyetemi docens rendelkezzen kandidátusi vagy PhD-fokozattal,
– végezzen nemzetközi színvonalú kutatómunkát, amihez kiterjedt magyar és idegen nyelvû publikációs tevékenység
kapcsolódik,
– elõnyt jelent, ha a pályázó habilitált doktori címmel rendelkezik,
– rendelkezzen legalább egy világnyelv elõadói szintû ismeretével.

A docensi kinevezés határozatlan idõre, várhatóan 2007. július 1-jétõl szól.

MAGATARTÁSTUDOMÁNYI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS INTÉZET
teljes munkaidõben, közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott
egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezésre kerülõ egyetemi docens fõbb feladatai:
– végezzen kutatásokat a szervezetpszichológia témakörében, különös tekintettel a szervezeti bizalom és szervezeti
igazságosság összefüggéseire,
– kapcsolódjon be az intézet oktatásfejlesztési tevékenységébe különös tekintettel a Kommunikációs és Médiatudomány
BA és MA szakok keretében a kutatási eredményeit bemutató kurzusok kialakítására, valamint a tanárképzésben a sze-
mélyiség és fejlõdéslélektan kurzusok kifejlesztésére,
– segítse elõ a fiatal intézeti munkatársak és a PhD-hallgatók szakmai fejlõdését,
– mûködjön közre az intézet hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatának ápolásában.

A pályázóval szemben támasztott követelmények:
– a kinevezésre kerülõ egyetemi docens rendelkezzen kandidátusi vagy PhD-fokozattal,
– végezzen nemzetközi színvonalú kutatómunkát, amihez kiterjedt magyar és idegen nyelvû publikációs tevékenység
kapcsolódik,
– elõnyt jelent, ha a pályázó habilitált doktori címmel rendelkezik,
– rendelkezzen legalább egy világnyelv elõadói szintû ismeretével.

A docensi kinevezés határozatlan idõre, várhatóan 2007. július 1-jétõl szól.

A pályázatra vonatkozó általános tudnivalók:
A pályázónak meg kell felelnie a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben és a Budapesti Corvinus Egyetem
Szervezeti és Mûködési Rendjében rögzített feltételeknek.

Az oktatói pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szakmai önéletrajzát, eddigi szakmai önéletrajzát, eddigi szakmai, ok-
tatói és tudományos munkáját és kutatási tevékenységét, szakmai szervezetekben végzett munkájának ismertetését, a
nemzetközi tudományos életben való részvételét, a tanszék által mûvelt tudományterület oktatásának fejlesztésére és ku-
tatására vonatkozó elképzeléseit.

A pályázathoz mellékelni kell:
– egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást, egyéb szakmai képesítést tanúsító okirat másolatát,

164 OKTATÁSI KÖZLÖNY 3. szám



– szakmai díjait, tudományos közleményeinek jegyzékét, továbbá az azokra történt viszonthivatkozások jegyzékét,
– a pályázó jelenlegi munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– személyi adatlapot (1 példányban),
– a tudományos tevékenység nyilvántartásához szükséges adatlapot,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát az egyetem szervezett és mûködési szabályzatában
rögzített bizottságok és testületek megismerhetik,
– nyilatkozatot az egyetemen kívül fennálló munkaviszonyáról, közalkalmazotti köztisztviselõi jogviszonyairól, munka-
végzésre irányuló egyéb jogviszonyairól, azok tartalmáról és idõbeli behatároltságáról,
– és minden olyan okiratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.
A pályázat elbírálása – a törvényi elõírás és a BCE szabályzatai szerint – a pályázat beadási határidejét követõ 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, Köztelek u. 8.
I. emelet 110., telefon: 482-8545).
Az oktatói pályázattal kapcsolatban részletes szakmai felvilágosítást a Társadalomtudományi Kar Dékáni Hivatala (tele-
fon: 482-5472) ad, egyéb információ a 482-8545 telefonszámon kérhetõ.

Dr. Mészáros Tamás s. k.,
rektor

A DEBRECENI EGYETEM
rektora pályázatot hirdet az
EGÉSZSÉGÜGYI FÕISKOLAI KAR
Védõnõi Módszertani és Népegészségtani Tanszék
tanszékvezetõi tisztségének betöltésére

A tanszékvezetõ feladatai:
– irányítja a tanszéken folyó oktató, tudományos, kutatási és egyéb tevékenységet,
– gondoskodik arról, hogy a kredit rendszer mûködtetésével kapcsolatos tanszéki feladatok ellátásra kerüljenek; az okta-
tók a Neptun rendszert tudják mûködtetni,
– gondoskodik a TDK-tevékenység szakmai feltételeinek a tanszéken belüli megteremtésérõl,
– gondoskodik demonstrátori tevékenység feltételeinek megteremtésérõl és a demonstrátorok megfelelõ foglalkoztatá-
sáról,
– évente jelentést készít a tanszék minõségbiztosítási és minõségfejlesztési tevékenységérõl,
– felel a tanszék eszközeinek és rendelkezésére álló anyagainak a rendeltetésszerû felhasználásáért és a tanszék vagyon-
tárgyainak a megóvásáért,
– ellátja a jogszabályokban, egyéb intézményi szabályzatokban, valamint a dékán által meghatározott további feladato-
kat.

A pályázat feltételei:
– orvosegyetemi végzettség,
– tudományos fokozat,
– megelõzõ orvostan, népegészségtan-szakvizsga, szülész-, nõgyógyász-szakvizsga vagy népegészségügyi végzettség,
– legalább 10 év szakmai és 10 év vezetõi gyakorlat,
– idegen nyelvû elõadói és publikációs készség.

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– a tanszékvezetõi programját,
– végzettséget igazoló okirat másolatát,
– publikációs listát,
– erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a jogszabályokban és egyéb egyetemi és
fõiskolai szabályzatokban meghatározott testületek és személyek megismerhessék.

A pályázatról bõvebb felvilágosítást dr. Kalapos István, oktatási dékánhelyettes (42) 404-403, (42) 598-279 nyújt.
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Külsõ pályázó esetén a pályázat egyben fõiskolai docensi kinevezést is jelent.
A részletes feladatokat a Debreceni Egyetem Egészségügyi Fõiskolai Kar Szervezeti és Mûködési Rendje tartalmazza.
A pályázatokat a megjelenéstõl számított 30 napon belül a Debreceni Egyetem Egészségügyi Fõiskolai Kar dékánjának
kell eljuttatni. (4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2–4.)

Prof. Dr. Nagy János s. k.,
rektor

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
pályázatot hirdet a
PSZICHOLÓGIAI INTÉZETNÉL
PEDAGÓGIAI ÉS PSZICHOLÓGIAI KARON
intézetigazgatói megbízásra

Az intézetigazgató feladata: képviseli az intézetet az egyetem és a kar vezetõ szerveinél és más külsõ szervek elõtt; fele-
lõsen összehangolja az intézet oktatómunkáját, tantervfejlesztését; gondoskodik az intézet által oktatott tárgyak tanrend-
jérõl; felelõs az intézet keretében folyó oktatómunka minõségbiztosításáért; gondoskodik az intézet keretében mûködõ
tanszékek tudományos kutatási programjainak szervezésérõl, összehangolásáról és megvalósításáról; támogatja az inté-
zethez tartozó tudományos diákkörök munkáját, irányítja és felügyeli az intézet gazdasági tevékenységét, az intézethez
tartozó tanszékvezetõk munkáját, az intézet nemzetközi kapcsolatait, irányítja az intézeti személyzeti munkát és az inté-
zeti adminisztrációt.
Az intézetigazgatói megbízásra az ELTE PPK fõállású egyetemi tanárai és habilitált egyetemi docensei pályázhatnak,
akik 2007-ben nem töltötték be, illetve nem töltik be 62. életévüket.
A vezetõi megbízás idõtartama 2007. június 1-jétõl legfeljebb 5 év és a megbízás legkésõbb a pályázó 65. életévének be-
töltéséig tarthat.
Pályázni az ELTE-n erre a célra rendszeresített és egységesített adatlapon kell. A vezetõi pályázathoz szükséges adatlap
a PPK Dékáni titkárságán (lemezen vagy e-mailen) beszerezhetõ.
A pályázatokat az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Dékáni titkárságára (1075 Budapest VII., Kazinczy u. 23–27.
I. em. 102.) kell a közzétételtõl számított 30 napon belül benyújtani.
A pályázatokkal kapcsolatos elõzetes, vagy részletesebb felvilágosítást dr. Princzinger Péter, a PPK Dékáni Hivatalának
vezetõje ad (tel.: 461-4526, 461-4500/3805).

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
pályázatot hirdet
INFORMATIKAI ÉS KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI INTÉZET
intézetigazgatói megbízásra

Az intézetigazgató feladata: képviseli az intézetet az egyetem és a kar vezetõ szerveinél és más külsõ szervek elõtt;
összehangolja az intézet által oktatott tantárgyak programjainak elkészítését, koordinálja, elõkészíti az intézet által okta-
tott tárgyak féléves órarendjét, gondoskodik az intézet keretében mûködõ tanszékek tudományos kutatási programjainak
szervezésérõl, összehangolásáról és megvalósításáról; irányítja és felügyeli az intézethez tartozó tanszékvezetõk munká-
ját, az intézet nemzetközi kapcsolatait és a lektorok tevékenységét, irányítja az intézeti személyzeti munkát és az intézeti
adminisztrációt; támogatja az intézethez tartozó tudományos diákköri tevékenységet, szervezi az intézet kiadói tevé-
kenységét, gondoskodik az intézet rendszeresen megjelenõ sorozatainak kiadásáról, felelõs az intézet keretében folyó
oktatómunka minõségbiztosításáért, feladata e minõségbiztosítási tevékenység megszervezése, irányítása és
ellenõrzése.
Az intézetigazgatói megbízásokra az ELTE BTK fõállású egyetemi tanárai és habilitált egyetemi docensei pályázhatnak.
A vezetõi megbízások idõtartama legalább 2, legfeljebb 5 év, és a megbízás legkésõbb a pályázó 65. életévének betölté-
séig tarthat.
Pályázni az ELTE-n erre a célra rendszeresített és egységesített adatlapon kell. A vezetõi pályázathoz szükséges adatlap
a kari honlapról letölthetõ (elérhetõ a www.btk.elte.hu honlapon a „Dokumentumok” menüpont „Ûrlapok” alpontjában a
„Dékáni Titkárság” sorban).
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A pályázatokat az ELTE Bölcsészettudományi Kar Dékáni Titkárságára (1088 Bp., Múzeum krt. 4/A I. em. 142.) kell a
megjelenéstõl számított 20 napon belül benyújtani. A pályázatok elbírálása a benyújtási határidõtõl számított legkésõbb
90 napon belül megtörténik.

Dr. Hudecz Ferenc s. k.,
rektor

A KAPOSVÁRI EGYETEM
rektora pályázatot hirdet az
Egészségtudományi Centrum
elnök megbízás ellátására

A Centrum elnökének feladatai: Egészségtudományi Centrum irányítása, ezen belül különösen:
– mûködési körébe tartozó meghatározott speciális feladatok, képzési, tudományos, kutatási, igazgatási és gazdálkodási
tevékenység irányítása, ellenõrzése,
– a Centrum részére meghatározott költségvetési elõirányzatok betartása, a kiegyensúlyozott gazdálkodás biztosítása,
– az illetékes minisztériumokkal, hatóságokkal, országos hatáskörû szervekkel tárgyalások folytatása, megállapodások
kötése a Centrum gazdálkodásával és mûködésével összefüggõ kérdésekben,
– szakmai képviselet ellátása a hazai és nemzetközi szakmai intézményeknél, szervezeteknél,
– a Centrum alkalmazottjai esetében a munkáltatói jogkör gyakorlása,
– mindazon feladatok, amelyeket jogszabályok, valamint az egyetemi szabályzatok a Centrum elnök feladatául meghatá-
roznak.

Pályázhatnak:
Az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló egyetemi tanárok, akik orvosi egyetemi végzettséggel, tudományos
fokozattal, radiológus szakvizsgával, angol nyelven magas szintû tárgyalóképességgel és többéves vezetõi gyakorlattal
rendelkeznek.

A megbízás idõtartama: 2007. április 1.–2010. június 30.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– eddigi oktatói, tudományos, szakmai, illetve közéleti tevékenységét,
– a magasabb vezetõi megbízás ellátására vonatkozó elképzeléseit.

A pályázathoz mellékelni kell:
– személyi adatlapot, részletes szakmai önéletrajzot,
– az egyetemi végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot,
– idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát, (amennyiben a személyi anyagban már van, akkor a humánpoli-
tikai csoporton igazolt másolat mellékelendõ)
– publikációs jegyzéket,
– szakmai-közéleti tisztségek felsorolását,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt (amennyiben a személyi anyagban már van, akkor a hu-
mánpolitikai csoporton igazolt másolat mellékelendõ),
– a pályázó nyilatkozatát az egyetemen kívül fennálló munkaviszonyairól, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyai-
ról, azok tartalmáról és idõbeli behatároltságáról,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és az egyetem szervezeti és
mûködési szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A pályázatokat a megjelenéstõl számított 30 napon belül kell benyújtani két példányban (egy eredeti és egy fénymásolat)
a Kaposvári Egyetem Rektori Hivatal Humánpolitikai Csoportjához (7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.).
A pályázat elbírálásának határideje a beadási határidõtõl számított 60. nap.

Prof. Dr. Babinszky László s. k.,
rektor
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A MAGYAR KÉPZÕMÛVÉSZETI EGYETEM
pályázatot hirdet
belsõ ellenõri megbízatás ellátására

Álláshellyel kapcsolatos információk:
– munkahely: a Magyar Képzõmûvészeti Egyetem mûködési helye,
– beosztás: belsõ ellenõr,
– megbízás várható kezdete és leghosszabb idõtartama: 2007. április 01. napjától kezdõdõ maximum 3 év,
– munkavégzésre irányuló jogviszony típusa: közalkalmazotti jogviszony.

Feladatok:
– átfogó vizsgálatok önálló végzése, jelentéskészítés,
– ajánlások és javaslatok megfogalmazása,
– jelentések alapján megtett intézkedések nyomon követése,
– egyéb, jogszabályban elõírt feladatok ellátása.

A megbízás feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények:
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság,
– közgazdasági, jogi, vagy államigazgatási szakirányú felsõfokú iskolai végzettség,
– egyéb felsõfokú iskolai végzettség esetén a következõ képesítések valamelyikével rendelkezik: okleveles pénzügyi re-
vizori, pénzügyi-számviteli szakellenõri, okleveles könyvvizsgálói, költségvetési ellenõri, mérlegképes könyvelõi, illet-
ve azzal egyenértékû képesítés, a Belsõ Ellenõrök Nemzetközi Szervezetének okleveles belsõ ellenõri képesítése, okle-
veles informatikai rendszerellenõr, közigazgatási gazdálkodási és ellenõrzési szakértõ,
– legalább kétéves munkaviszony köztisztviselõi, illetve közalkalmazotti jogviszony, hivatásos állományú szolgálati vi-
szony megléte ellenõrzési, költségvetési, pénzügyi vagy számviteli munkakörben,
– felhasználói szintû számítógépes gyakorlat,
– határozott fellépés, önálló munkavégzés,
– lojalitás, terhelhetõség, rugalmasság.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– tudományos fokozatát, szakmai díjait, idegennyelv-tudását,
– szakmai munkáját, ennek dokumentációját, valamint vezetõi tevékenységét összefoglaló tájékoztatót,
– a hazai és nemzetközi tudományos, illetõleg szakmai szervezetekben végzett munkáját, a nemzetközi tudományos élet-
ben való részvételét,
– a vezetõi munkájával kapcsolatos terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a szakmai önéletrajzot,
– a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– a fontosabb publikációk és tudományos munkák jegyzékét, továbbá
– minden olyan okiratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.
Ha felkeltettük érdeklõdését, kérjük, küldje el fényképes pályázatát a jelen pályázati felhívás megjelenésétõl számított
30. napig az alábbi címre: Magyar Képzõmûvészeti Egyetem Rektori Hivatal, 1062 Budapest, Andrássy út 69–71.
E-mail: rektor@mke.hu, fax: 06 (1) 342-1563, tel.: 06 (1) 342-1738.
A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázatok benyújtási határidejét követõ 30. nap.

König Frigyes s. k.,
rektor

SEMMELWEIS EGYETEM
rektora pályázatot hirdet az
ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KARON és a
FOGORVOSTUDOMÁNYI KARON
igazgatói, tanszékvezetõi, tanszéki csoportvezetõi megbízásokra

A pályázati eljárás lebonyolítását követõen az igazgatói, tanszékvezetõi, tanszéki csoportvezetõ megbízások határozott
idõtartamra (5 évre) szólnak, melyek megfelelés esetén – legfeljebb a 65. életév betöltéséig – több alkalommal meg-
hosszabbíthatók.
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Általános pályázati feltételek:
– egyetemi tanári kinevezés vagy a Semmelweis Egyetemen fennálló teljes munkaidõs egyetemi docensi közalkalma-
zotti jogviszony,
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– a pályázott szak mûveléséhez alkalmas egyetemi diploma,
– szakvizsga után 10 éves szakmai gyakorlat,
– tudományos fokozat, ami lehet:

= doktori (PhD) fokozat,
= a tudomány(ok) kandidátusa,
= a tudomány(ok) doktora,
= külföldön szerzett és honosított vagy elismert tudományos fokozat,

– legalább 10 éves oktatói múlt,
– legalább egy világnyelven elõadás tartására képes, mind az általa 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,
– hazai és nemzetközi szintû, sikeresen elnyert kutatási pályázatok témavezetõje vagy résztvevõje.

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR
I. SZ. PATOLÓGIAI ÉS KÍSÉRLETI RÁKKUTATÓ INTÉZET
igazgatói megbízás

Ellátandó feladatok:
– az intézet mûködésével és gazdálkodásával kapcsolatos irányítási feladatok ellátása,
– az intézet diagnosztikai tevékenységének irányítása,
– az oktató-nevelõ munka irányítása,
– tudományos munka szervezése, irányítása,
– nemzetközi szakmai kapcsolatok építése,
– részvétel az oktató-nevelõ és tudományos munkában,
– szakterületen tantermi elõadások, gyakorlatok tartása, vizsgáztatás,
– részvétel a posztgraduális képzésben.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– kórbonctan-kórszövettani szakvizsga,
– habilitáció,
– MTA doktora cím vagy azzal egyenértékû nemzetközi tudományos minõsítés.

I. SZ. SZÜLÉSZETI ÉS NÕGYÓGYÁSZATI KLINIKA
egy igazgatói megbízás

Ellátandó feladatok:
– az intézet mûködésével és gazdálkodásával kapcsolatos irányítási feladatok ellátása,
– az oktató-nevelõ munka irányítása,
– a tudományos munka szervezése, irányítása,
– a gyógyító-megelõzõ munka szervezése, szakmai irányítása,
– nemzetközi szakmai kapcsolatok építése,
– részvétel az oktató-nevelõ és tudományos munkában,
– szakterületen tantermi elõadások, gyakorlatok tartása, vizsgáztatás,
– részvétel a posztgraduális képzésben.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– szülész-nõgyógyásza szakvizsga,
– habilitáció,
– MTA doktora cím vagy azzal egyenértékû nemzetközi tudományos minõsítés,
– angol és német nyelv magas szintû elõadó- és vitaképes ismerete,
– további elõnyt jelent, ha elméleti felkészültsége, gyakorlati jártassága, valamint oktatói tapasztalata a magzati geneti-
kai diagnosztika vagy az asszisztált reprodukció korszerû módszereinek klinikai alkalmazásának területére irányul.
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Kardiológiai Tanszék
tanszékvezetõi megbízás

Ellátandó feladatok:
– a tanszék mûködésével és gazdálkodásával kapcsolatos irányítási feladatok ellátása,
– szakmai területen oktató-nevelõ munka irányítása,
– tudományos munka szervezése, irányítása,
– a gyógyító-megelõzõ munka szervezése, szakmai irányítása,
– nemzetközi szakmai kapcsolatok építése,
– együttmûködés a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet betegellátó osztályaival,
– részvétel az oktató-nevelõ és tudományos munkában,
– szakterületen tantermi elõadások, gyakorlatok tartása, vizsgáztatás,
– részvétel a posztgraduális képzésben.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– kardiológiai és/vagy belgyógyász szakorvosi képesítés,
– habilitáció,
– MTA doktora cím vagy azzal egyenértékû nemzetközi tudományos minõsítés,
– angol és német nyelv magas szintû elõadó- és vitaképes ismerete,
– további elõnyt jelent jártasság és jelentõs tudományos tevékenység az intervencionális kardiológiában és elektrofizio-
lógiában.

MAGATARTÁSTUDOMÁNYI INTÉZET
egy igazgatói megbízás

Ellátandó feladatok:
– az intézet mûködésével és gazdálkodásával kapcsolatos irányítási feladatok ellátása,
– az oktató-nevelõ munka irányítása,
– tudományos munka szervezése, irányítása,
– a gyógyító-megelõzõ munka szervezése, szakmai irányítása,
– nemzetközi, szakmai kapcsolat építése,
– részvétel az oktató-nevelõ és tudományos munkában,
– szakterületen tantermi elõadások, gyakorlatok tartása, vizsgáztatás,
– részvétel a posztgraduális képzésben.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– habilitáció magatartástudományi tárgyakból,
– pszichoterápia-szakvizsga,
– magatartástudományi tárgyakkal kapcsolatos másoddiploma,
– elismert munkásság a magatartástudományok területén,
– pszichoterápiás tapasztalatpszichoszomatikus betegek ellátásában.

Neurológiai Klinika
egy igazgatói megbízás

Ellátandó feladatok:
– az intézet mûködésével és gazdálkodásával kapcsolatos irányítási feladatok ellátása,
– a graduális, posztgraduális szakképzés irányítása,
– a tudományos munka szervezése, irányítása,
– a gyógyító-megelõzõ munka szervezése, szakmai irányítása,
– nemzetközi szakmai kapcsolatok építése,
– részvétel az oktató-nevelõ és tudományos munkában,
– szakterületen tantermi elõadások, gyakorlatok tartása, vizsgáztatás,
– részvétel a posztgraduális képzésben.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– neurológiai szakképesítés,
– habilitáció.
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Pulmonológiai Klinika
igazgatói megbízás

Ellátandó feladatok:
– a klinika mûködésével és gazdálkodásával kapcsolatos irányítási feladatok ellátása,
– oktató, nevelõ munka irányítása,
– a tudományos munka szervezése, irányítása,
– a gyógyító-megelõzõ munka szervezése, irányítása,
– nemzetközi szakmai kapcsolatok építése,
– részvétel az oktató-nevelõ és tudományos munkában,
– szakterületen tantermi elõadások, gyakorlatok tartása, vizsgáztatás,
– részvétel a posztgraduális képzésben.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– tüdõgyógyászati szakorvosi képesítés,
– habilitáció,
– vezetõi tapasztalat tüdõgyógyászat terén,
– speciálkollégiumok, tanfolyamok tartásában való jártasság,
– doktorandusz képzésben témavezetõként való részvétel,
– a pulmonológiai klinikai és alaptudományos perspektíváinak, valamint a hazai szakmai viszonyoknak alapos ismerete,
– további elõnyt jelent jártasság a pulmonológiai invazív vizsgálóeljárásokban.

RADIOLÓGIAI ÉS ONKOTERÁPIÁS KLINIKA
igazgatói megbízás

Ellátandó feladat:
– a klinika mûködésével és gazdálkodásával kapcsolatos irányítási feladatok ellátása,
– oktató-nevelõ munka irányítása,
– az egyetemi radiológiai tevékenység összefogása, újjászervezése,
– a tudományos munka szervezése, irányítása,
– a gyógyító-megelõzõ munka szervezése, szakmai irányítása,
– nemzetközi szakmai kapcsolatok építése,
– részvétel az oktató-nevelõ és tudományos munkában,
– szakterületen tantermi elõadások, gyakorlatok tartása, vizsgáztatás,
– részvétel a posztgraduális képzésben.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– radiológiai szakképesítés,
– habilitáció.

FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR
Konzerváló Fogászati Klinika
igazgatói megbízás

Ellátandó feladatok:
– a klinika mûködésével és gazdálkodásával kapcsolatos irányítási feladatok ellátása,
– a konzerváló fogászat tárgyak és preventív fogászat tárgyak oktatása,
– betegellátás irányítása, valamint szakterületén tudományos munka, a doktorandus és szakorvos képzés felügyelete,
– gyógyító-megelõzõ munka szervezése szakmai irányítása,
– részvétel az oktató-nevelõ és tudományos munkában,
– szakterületen tantermi elõadások, gyakorlatok tartása, vizsgáztatás,
– részvétel a posztgraduális képzésben.
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A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– szakvizsga fog és szájbetegségekbõl vagy konzerváló és fogpótlástanból,
– habilitáció,
– legalább 15 éves oktatói tapasztalat konzerváló fogászat és endodoncia területén,
– korábbi vezetõi tapasztalat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó jelentkezése a pályázati kiírásban foglaltakra,
– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
– eddigi szakmai, vezetõi, oktató és tudományos munkájának részletes ismertetését,
– vezetõi programját,
– a fontosabbnak ítélt publikációi jegyzékét,
– idegennyelv-tudás és jelentõsebb tanulmányút feltüntetését.

A pályázathoz mellékelni kell:
– egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, munkakört, idegennyelv-tudást, egyéb szakmai képesítést tanúsító ok-
irat hiteles másolatát,
– kérdõív az egyetemi/fõiskolai tanári – igazgatói/tanszékvezetõi pályázatok elbírálásának szempontjaihoz (letölthetõ a
www.old.sote.hu/human weboldalról). A kérdõívet az Egyetem Központi Könyvtára által kell hitelesíteni,
– személyi adatlap (beszerezhetõ az Egyetem Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságán vagy letölthetõ a
www.old.sote.hu/human weboldalról),
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát az Egyetem Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzatában rögzített bizottságok és testületek megismerjék.
Az önéletrajzot és a vezetõi elképzeléseket elektronikus formában is, floppy lemezen vagy az uanita@rekhiv.sote.hu
e-mail címre.

A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben történõ megjelenést követõ 30. nap.
A szabályszerûen összeállított pályázatot 3 példányban az Egyetem Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságára
(1085 Budapest, Üllõi út 26. fszt. 11.) kell benyújtani.

SEMMELWEIS EGYETEM
rektora pályázatot hirdet
TESTNEVELÉSI ÉS SPORTTUDOMÁNYI KARON
tanszékvezetõi megbízásra

A pályázati eljárás lebonyolítását követõen a tanszékvezetõi megbízások határozott idõtartamra (5 évre) szólnak, melyek
megfelelés esetén – legfeljebb a 65. életév betöltéséig – több alkalommal meghosszabbíthatók.

Általános pályázati feltételek:
– egyetemi tanári kinevezés vagy a Semmelweis Egyetemen fennálló teljes munkaidõs egyetemi docensi közalkalma-
zotti jogviszony,
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– a pályázott szak mûveléséhez alkalmas egyetemi diploma,
– szakvizsga után (amennyiben az adott szakterületen megszerezhetõ) 10 éves szakmai gyakorlat,
– tudományos fokozat, ami lehet:
= doktori (PhD) fokozat,
= a tudomány(ok) kandidátusa,
= a tudomány(ok) doktora,
= külföldön szerzett és honosított vagy elismert tudományos fokozat,
= 2010. december 31-ig a Ftv. 150. § (3) bekezdése szerinti díj, helyezés, szakképzettség és elismerés.
– legalább 10 éves oktatói múlt,
– legalább egy világnyelven elõadás tartására képes, mind az általa mûvelt tudományterületen, mind az oktatott tantárgy
teljes tematikai spektrumában,
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– a hallgatók, a doktori képzésben részt vevõk, a tanársegédek tanulmányi és tudományos munkájának vezetésére, szer-
vezésére való alkalmasság,
– hazai és nemzetközi szintû, sikeresen elnyert kutatási pályázatok témavezetõje vagy résztvevõje.

TESTNEVELÉSI ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR
Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék
tanszékvezetõi megbízás

Ellátandó feladatok:
– a tanszék mûködésével és gazdálkodásával kapcsolatos irányítási feladatok ellátása,
– az oktató-nevelõ munka szervezése, irányítása,
– nemzetközi szakmai kapcsolatok építése,
– részvétel az oktató-nevelõ és tudományos munkában,
– szakterületen tantermi elõadások, gyakorlatok tartása, vizsgáztatás,
– részvétel a posztgraduális képzésben.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– a testnevelés és sporttudományban jelentõs tudományos tevékenység.

Torna-RG-Tánc és Aerobik Tanszék
egy tanszékvezetõi megbízás

Ellátandó feladatok:
– a tanszék mûködésével és gazdálkodásával kapcsolatos irányítási feladatok ellátása,
– az oktató-nevelõ munka szervezése, irányítása,
– a tudományos munka szervezése, irányítása,
– nemzetközi szakmai kapcsolatok építése,
– részvétel az oktató-nevelõ és tudományos munkában,
– szakterületen tantermi elõadások, gyakorlatok tartása, vizsgáztatás,
– részvétel a posztgraduális képzésben.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– a testnevelés és sporttudományban jelentõs tudományos tevékenység.

Sportjáték Tanszék
tanszékvezetõi megbízás

Ellátandó feladatok:
– a tanszék mûködésével és gazdálkodásával kapcsolatos irányítási feladatok ellátása,
– az oktató-nevelõ munka szervezése, irányítása,
– elõadások tartása, vizsgáztatás,
– a tudományos munka szervezése, irányítása,
– nemzetközi szakmai kapcsolatok építése,
– részvétel az oktató-nevelõ és tudományos munkában,
– szakterületen tantermi elõadások, gyakorlatok tartása, vizsgáztatás,
– részvétel a posztgraduális képzésben.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– a testnevelés és sporttudományban jelentõs tudományos tevékenység.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó jelentkezése a pályázati kiírásban foglaltakra,
– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,

3. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 173



– eddigi szakmai, vezetõi, oktató és tudományos munkájának részletes ismertetését,
– vezetõi programját,
– a fontosabbnak ítélt publikációi jegyzékét,
– idegennyelv-tudás és jelentõsebb tanulmányút feltüntetését.

A pályázathoz mellékelni kell:
– egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, munkakört, idegennyelv-tudást, egyéb szakmai képesítést tanúsító ok-
irat hiteles másolatát,
– kérdõív az egyetemi-fõiskolai tanári – igazgatói-tanszékvezetõi pályázatok elbírálásának szempontjaihoz (letölthetõ a
www.old.sote.hu/human weboldalról). A kérdõívet az Egyetem Központi Könyvtára által kell hitelesíteni,
– személyi adatlap (beszerezhetõ az Egyetem Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságán vagy letölthetõ a
www.old.sote.hu/human weboldalról),
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát az Egyetem Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzatában rögzített bizottságok és testületek megismerjék.
Az önéletrajzot és a vezetõi elképzeléseket elektronikus formában is, floppy lemezen vagy az uanita@rekhiv.sote.hu
e-mail címre.

A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben történõ megjelenést követõ 30. nap.
A szabályszerûen összeállított pályázatot 3 példányban az Egyetem Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságára
(1085 Budapest, Üllõi út 26. fszt. 11.) kell benyújtani.

Dr. Tulassay Tivadar s. k.,
rektor

A SZENT ISTVÁN EGYETEM
ALKALMAZOTT BÖLCSÉSZETI KAR
dékánja pályázatot hirdet a
Szociálpedagógiai Tanszékre
fõiskolai docensi álláshely betöltésére

A kinevezendõ fõiskolai docens feladatai: a társadalom- és szociálpolitika alapjai, szociálpolitika színterei, bevezetés a
politológiába, családszociológia, kutatásmódszertan tantárgyak oktatása, hallgatók tudományos diákköri munkájának
segítése, aktív kutatási tevékenység, külsõ szakmai szervezetekkel való kapcsolatépítés.

Pályázati feltételek:
– szakirányú (szociális) egyetemi végzettség,
– PhD-fokozat megléte,
– legalább egy világnyelvbõl középfokú „C” típusú nyelvvizsga,
– legalább 8 éves szaktudományi kutatási és felsõoktatásban végzett oktatói munka,
– kiemelkedõ szakmai és publikációs tevékenység,
– aktív részvétel a tudományos közéletben,
– a SZIE ABK-val fõállású közalkalmazotti jogviszony.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes oktatói-kutatói tevékenységet tartalmazó szakmai önéletrajzot,
– végzettséget, tudományos fokozatot, nyelvismeretet igazoló dokumentumok másolatait,
– tudományos munkák publikációs jegyzékét,
– oktató-kutató munkára (kutatócsoport létrehozása) vonatkozó jövõbeni terveit,
– személyi adatlapot,
– munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyról nyilatkozatot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy pályázati anyagát a jogszabályokban és az egyetemi szabályzatokban rögzített bizottságok és
testületek megismerjék.
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A pályázatnak meg kell felelni a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tv. elõírásainak, valamint a SZIE foglalkozta-
tási követelményrendszerében meghatározottaknak.
A pályázatok elbírálási ideje: a beérkezéstõl számított 60 nap.
A pályázatokat a megjelenéstõl számított 30 napon belül a kar dékánjának címezve 3 példányban kell benyújtani. (5100
Jászberény, Rákóczi út 53.)

Dr. Barkó Endre s. k.,
dékán

MAGYAR TÁNCMÛVÉSZETI FÕISKOLA
pályázatot hirdet
Elméleti Tanszékére
fõiskolai tanári álláshelyre

A kinevezendõ fõiskolai tanár feladata:
– oktatási és tudományos tevékenységet folytat a mûvészetelmélet – elsõsorban a film-, színház- és mûvelõdéspoliti-
ka-történet – szakterületén, figyelemmel a táncmûvészetre,
– részt vesz az oktatott szakterület anyagának folyamatos tartalmi és módszertani korszerûsítésében,
– publikációs tevékenysége révén új kutatási eredmények közzétételével elõsegíti az oktatómunkája eredményes folytatását,
– részt vesz az oktatómunka és a tudományos munka szervezésében, illetve az oktatók munkájának irányításában, az ok-
tatói utánpótlás nevelésében,
– rendszeres kapcsolatot tart szakterületének bel- és külföldi mûvelõivel részt vesz ezek szervezésében,
– témavezetõként vagy projektvezetõként oktatási, illetve tudományos célú pályázatok lebonyolításában vesz részt,
– részt vesz a fõiskolai testületek munkájában.

Pályázati feltételek:
– a mûvészetelmélet területén végzett kiemelkedõ kutatási és publikációs, továbbá szakmai közéleti tevékenység,
– díjakkal, szakmai elismerésekkel igazolt tudományos munka,
– széles körû hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok és ehhez szükséges idegennyelv-ismeret,
– elõadás tartása idegen nyelven,
– doktori fokozat (Phd),
– legalább 10 év felsõoktatási oktatói-kutatói gyakorlat,
– kiemelkedõ szakmai-közéleti tevékenység,
– oktatói tapasztalat a Magyar Táncmûvészeti Fõiskolán,
– oktató tevékenységében igazolta, hogy alkalmas a hallgatók, illetve oktatók tanulmányi, illetve tudományos munkájá-
nak irányítására.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását,
– szakmai és tudományos munkájának és eredményeinek részletes ismertetését,
– az oktatási és tudományos munkára vonatkozó elképzeléseket.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes önéletrajzot és publikációs jegyzéket,
– szakirányú végzettséget igazoló oklevelet,
– idegennyelv-tudást igazoló okiratot,
– a doktori fokozatról szóló okiratot,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a jogszabályokban és a fõiskolai szabály-
zatokban rögzített bizottságok és testületek megismerjék.

A pályázatokat az Oktatási Közlönyben történõ közzétételtõl számított 30 napon belül a Táncmûvészeti Fõiskola rekto-
rához (1145 Budapest, Columbus u. 87.) kell benyújtani. A pályázatokkal kapcsolatban bõvebb felvilágosítást a fõiskola
fõtitkára ad.

Ifj. Nagy Zoltán s. k.,
rektor
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A TESSEDIK SÁMUEL FÕISKOLA (Szarvas)
pályázatot hirdet a
MEZÕGAZDASÁGI VÍZ- ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI FÕISKOLAI KAR
KÖRNYEZETTUDOMÁNYI INTÉZETE
fõiskolai docensi álláshely betöltésére

A kinevezendõ fõiskolai docens feladata:
– elõadások tartása magyar és idegen nyelven, gyakorlatok vezetése, speciális kollégiumok vezetése mikrobiológia, öko-
toxikológia, környezetvédelmi biotechnológia tantárgyakból,
– hallgatók, tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának vezetése (szakdolgozatok, tudományos diákköri dolgo-
zatok témavezetése),
– az oktatott tantárgyak folyamatos fejlesztése, szakok, szakirányok oktatási programjának kidolgozása,
– oktatásszervezési feladatok ellátása,
– tankönyvek, jegyzetek, oktatási segédletek írása, szerkesztése,
– oktatási és kutatási pályázatok készítése, irányítása,
– szakterületéhez kapcsolódó folyamatos és magas színvonalú kutatómunka végzése, a kutatási eredmények publikálása,
– aktív részvétel az intézet munkájában.

A pályázónak meg kell felelnie a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben, valamint a Tessedik Sámuel Fõ-
iskola foglalkoztatási követelményrendszerében foglaltaknak.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– nyelvtudást igazoló okiratok másolatát,
– publikációk és elõadások jegyzékét,
– minden olyan dokumentumot, amelyet a pályázó az elbírálás szempontjából fontosnak tart,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a jogszabályban és a fõiskolai szabályzatokban fog-
lalt testületek megismerhetik.

A pályázatot a fõiskola rektorához kell benyújtani 2 példányban a megjelenéstõl számított 30 napon belül. Cím: 5540
Szarvas, Szabadság út 2.

Dr. Patay István s. k.,
egyetemi tanár, rektor

Helyesbítés/pályázatok visszavonása

A Budapest XVIII. kerület, Pestszentlõrinc-Pestszentimre Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (1181 Budapest, Vá-
rosház u. 16.) által az Oktatási Közlöny 2007. évi 2. számában meghirdetett óvodavezetõi pályázatok elbírálásának ha-
tárideje kézirathiba miatt tévesen jelent meg. A pályázatok elbírálásának határideje (Pehi) helyesen: 2007. május 31.

Somogyi Éva s. k.,
fõszerkesztõ
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A Budapest Fõváros IV. kerület Újpest Önkormányzat (1041 Budapest, István út 14.) a fenntartásában mûködõ nevelési,
oktatási intézmények 2007. évi vezetõi állásaira az Oktatási Közlöny 2007/2. számában megjelentetett pályázati felhívá-
sai közül az iskolaigazgatói állásokra vonatkozó kiírását azonnal hatállyal visszavonja.
A pályázat visszavonásában érintett iskolák a következõk:
Szigeti József Utcai Általános Iskola 1041 Bp., Szigeti József u. 1–3.
Langlet Valdemár Általános és Felnõttképzõ Iskola 1047 Bp., Langlet Valdemár u. 3–5.
Angol Tagozatos Általános Iskola 1046 Bp., Fóti út 66.
Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola 1042 Bp., Szent István tér 21.

Az óvodavezetõi állásokra meghirdetett pályázatok benyújtási határideje: 2007. március 10. A pályázati kiírás feltételei
egyéb tekintetben változatlanul érvényben maradnak.

Belán Beatrix s. k.,

Vezetõi pályázat visszavonása

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése az Oktatási Közlöny 2006. évi 31. számában, a 3196. oldalon közzétett Ka-
zinczy Ferenc Általános Iskola és a 13. számú Általános Iskola iskolaigazgatói valamint az Oktatási Közlöny 2006. évi
27. számában, a 2921. oldalon közzétett Herman Ottó Általános Iskola iskolaigazgatói állására kiírt pályázati felhívásait
az 5/2007. (I. 22.) számú határozatában visszavonta.

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

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
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vgy: vezetõi gyakorlat
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat
b: erkölcsi bizonyítvány
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
vp: vezetõi pótlék
vpr: vezetõi program

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

1. 2. 3. 4.

Óvodavezetõ

Aszód Város Önkor-
mányzat
2170 Aszód,
Szabadság tér 9.

Városi Óvoda Felsõfokú óvónõi v. és
szakvizsga, öt év szgy.

ÁEI: 2007. aug. 16.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: a benyújtási határidõ lejár-
tát követõ 30. nap utáni elsõ kép-
viselõ-testületi ülés idõpontja.
Esetleges szolgálatilakás-igényét
kérjük jelezni.
A pályázathoz csatolni kell: ko-
rábbi munkaviszonyokra vonat-
kozó igazolásokat.
Pc: Aszód város polgármestere
f.: Buzás János polgármester
Tel.: (28) 500-666

Budapest XXI. Kerület
Csepel Önkormányzata
Nagy Imre Általános
Mûvelõdési Központ
Igazgatótanácsa
1214 Budapest,
Simon Bolivár st. 4/8.

ÁMK Óvoda Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v., legalább öt
év szgy.
Elõny: szakvizsga

ÁEI: 2007. aug. 1.
a megbízás öt évre szól.
Pbhi: 2007. ápr. 16.
Pehi: 2007. máj. 25.
f: Kerepesi Ágnes bm. intéz-
ményvezetõ
Tel.: 277-3860

ÁMK Bölcsõde Csecsemõ- és gyermek-
gondozó-nõi szakgon-
dozó v., legalább öt év
szgy.

ÁEI: 2007. júl. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pbhi: 2007. ápr. 16.
Pehi: 2007. jún. 1.
f: Kerepesi Ágnes bm. intéz-
ményvezetõ
Tel.: 277-3860

Budapest XXI. Kerület
Csepel Önkormányzatá-
nak Képviselõ-testülete
1211 Budapest,
Szent Imre tér 10.

Csodakút Napközi
Otthonos Óvoda
1211 Budapest,
Rákóczi F. u. 110.

Gyermeksziget Napközi
Otthonos Óvoda
1211 Budapest,
Kossuth L. u. 140.

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v., öt év szgy.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: 2007. júl. 31.
Pc: Budapest XXI. Kerület Cse-
pel Önkormányzatának Oktatási,
Mûvelõdési, Ifjúsági és Sport
Ágazat
1212 Budapest,
Bajcsy-Zs. E. u. 59/a
Levelezési cím: 1751 Bp., Pf. 85
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A pályázathoz csatolni kell: a
pályázat véleményezésében és
elbírálásában részt vevõk bete-
kintési jogára utaló nyilatkoza-
tot, továbbá a korábbi
munkaviszonyra vonatkozó iga-
zolásokat

Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzata
4026 Debrecen,
Kálvin tér 11.

Bajcsy-Zs. E.–Szobosz-
lói Úti Óvoda
4025 Debrecen,
Bajcsy-Zs. E. u. 64.

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

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

Lehel Utcai Óvoda
4032 Debrecen,
Lehel u. 18.

Sámsoni János Úti
Óvoda
4033 Debrecen,
Sámsoni u. 99.

Sípos Utcai Óvoda
4034 Debrecen,
Sípos u. 6.

A közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. tör-
vény 17. § (1) bekezdé-
se és 18. §-a szerinti
végzettség és szakkép-
zettség, a felsõfokú is-
kolai végzettségnek és
szakképzettségnek
megfelelõ legalább öt
év óvodában, óvodape-
dagógus-munkakörben
eltöltött szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ 30. nap, ill. az ezt
követõ 30. nap, ill. az ezt követõ
elsõ testületi ülés.
A pályáztató minõsíti a pályázó:
szakmai koncepcióját, vezetõi
képességeit, rátermettségét, pá-
lyázatának Debrecen város in-
tézkedési tervéhez és az
önkormányzat minõségirányítási
programjához való illeszkedését.
Benyújtandó pályázati példány-
szám: 5 db (1 pld. mellékletek-
kel együtt, 4 példány csak az
intézmény vezetésére vonatkozó
szakmai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzeléseket is rész-
letezõ programot tartalmazza,
különös figyelemmel Debrecen
város közoktatási, feladatellá-
tási, intézményhálózat-mûködte-
tési és fejlesztési tervére,
valamint az intézmény elfoga-
dott nevelési, ill. pedagógiai
programjára, és az önkormány-
zat minõségirányítási program-
jára.
A pályázathoz csatolni kell: nyi-
latkozatot arról, hozzájárul-e ah-
hoz, hogy a pályázatot elbíráló
testület a személyét érintõ ügy
tárgyalásakor nyílt ülést tartson.
Pc: Debrecen Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatala, Hu-
mán Fõosztály
4026 Debrecen,
Kálvin tér 11.
Tel.: 517-601 és 517-696
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Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Közgyûlése
4400 Nyíregyháza,
Kossuth tér 1.

Ligeti Óvoda
4400 Nyíregyháza,
Liszt Ferenc u. 32–34.

Kikelet Óvoda
4400 Nyíregyháza,
Fazekas János tér 25.

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v., öt év szgy.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: 2007. júl. 31.
A pályázathoz csatolni kell: ko-
rábbi munkaviszonyokra vonat-
kozó igazolásokat is.
Pc: Nyíregyháza Megyei Jogú
Város jegyzõje

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

Óvodai intézményegy-
ség-vezetõ

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v., legalább öt
év szgy., elõny: vezetõi
gyak., vezetõ óvodape-
dagógus v.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. jún. 30-ig
szól.
Pehi: a pályázat megjelenésétõl
számított 60. nap, legkésõbb
2007. jún. 30.
Pc: Hága Lászlóné igazgató

Iskolaigazgató

Aszód Város
Önkormányzata
2170 Aszód,
Szabadság tér 9.

Csengery Gusztáv
Általános Iskola
2170 Aszód,
Csengery út 30.

Podmaniczky Mûvésze-
ti Iskola

Felsõfokú pedagógus v.
és szakvizsga, öt év
szgy., kitûnõ kapcsolat-
teremtõ készség, az in-
tegratív nevelés melletti
elkötelezettség

felsõfokú zenepedagó-
gus v., öt év szgy., a
népzenében való jártas-
ság

ÁEI: 2007. aug. 16.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: a benyújtási határidõ lejár-
tát követõ 30. nap utáni elsõ
képviselõ-testületi ülés
idõpontja.
A pályázathoz csatolni kell: a
korábbi munkaviszonyokra vo-
natkozó igazolásokat.
Pc: Aszód város polgármestere
f: Buzás János polgármester
Tel.: (28) 500-666
Esetleges szolgálatilakás-igényét
kérjük jelezni.

Ring Nyelvstúdió Kft.
1115 Budapest,
Bártfai u. 54.

Ring Szakközépiskola
1118 Budapest,
Villányi út 97.

Fõiskolán vagy egyete-
men szerzett, a tantár-
gyaknak megfelelõ
szakos tanári és/vagy
szakképzettség, leg-
alább 10 év nevelé-
si-oktatási
intézményben, pedagó-
gus-munkakörben szóló
alkalmazás, legalább öt
év középiskolában,
igazgatói pozícióban
szerzett szgy.

ÁEI: 2007. máj. 1.
A megbízás 2012. júl. 15-ig
szól.
Jelentkezés (postára adási) határ-
idõ:
Pbhi: 2007. márc. 26.
Pehi: 2007. ápr. 10.
vpr. benyújtási határideje: 2007.
márc. 26.
A pályázathoz csatolni kell: az
adatvédelmi törvény alapján ké-
szült nyilatkozatot a pályázat ke-
zelésérõl, munkaügyi iratokat.
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Kérünk minden, a pályázattal
kapcsolatos anyagot a jelentke-
zéssel egy idõben, egyszerre be-
nyújtani.
A teljes pályázati anyagot kérjük
egy példányban postai úton, ill. a
vezetõi programot és az önélet-
rajzot e-mailben is eljuttatni.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
konkrét vezetési, fejlesztési el-
képzeléseket egy esti és levelezõ
tagozaton oktató, érettségi utáni
(13. és 14. évfolyam) gazdasági
képzéseket nyújtó, magán fenn-
tartású szakközépiskola mûköd-
tetésére vonatkozóan.
További információk az iskolá-
ról a www.ringszki.hu internetes
oldalon található.
Pc: Papolczai András Ring
Nyelvstúdió Kft.
1115 Budapest,
Bártfai u. 54.
andras.papolczi@ringszki.hu
f: Tel.: (20) 464-3286

NEBULO XXI. Alapít-
vány az Örömteli Tanu-
lásért
2480 Dunaújváros,
Magyar út 49.

Aranytû Szakiskola
2400 Dunaújváros,
Magyar út 49.

Felsõfokú pedagó-
gus-szakképesítés, leg-
alább öt év szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga, egyetemi szak-
irányú v., vezetõi szgy.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: 2007. máj. 1.
A pályázathoz csatolni kell: is-
kolai végzettséget igazoló okmá-
nyok hiteles másolatát.
Pc: Schiff Ágnes, a kuratórium
elnöke

Budapest XXI. Kerület
Csepel Önkormányza-
tának Képviselõ-testü-
lete
1211 Budapest,
Szent Imre tér 10.

Eötvös József Általános
Iskola
1213 Budapest,
Szent István u. 232.

Herman Ottó Általános
Iskola
1214 Budapest,
Gombos tér 1.

Lajtha László Általános
Iskola
1215 Budapest,
Csete B. u. 1–11.

Felsõfokú pedagógus
v., öt év szgy.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: 2007. júl. 31.
A pályázathoz csatolni kell: a
pályázat véleményezésében és
elbírálásában részt vevõk bete-
kintési jogára utaló nyilatkoza-
tot, továbbá a korábbi
munkaviszonyra vonatkozó iga-
zolásokat.
Pc: Budapest XXI. Kerület
Csepel Önkormányzata Oktatási,
Mûvelõdési, Ifjúsági és Sport
Ágazat
1212 Budapest,
Bajcsy-Zs. E. u. 59/a
Levelezési cím: 1751 Bp., Pf. 85
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Vermes Miklós Általá-
nos Iskola
1214 Budapest,
Tejút u. 2.
Fasang Árpád Zene
Alapfokú Mûvészetok-
tatási Intézmény
1211 Budapest,
Posztógyár u. 2.

Felsõfokú zenemûvé-
szeti tanári v., öt év
szgy.

Budapest Fõváros
Önkormányzata
1052 Budapest,
Bárczy u. 1–3.

Bláthy Ottó Titusz In-
formatikai Szakközép-
iskola és Gimnázium
1037 Budapest,
Szépvölgyi út 69–73.

Kozma Lajos Faipari
Szakközépiskola
1041 Budapest,
Deák Ferenc u. 40.

Fáy András Közleke-
désgépészeti, Mûszaki
Szakközépiskola
1095 Budapest,
Mester u. 60–62.

Verebély László Szak-
középiskola és Szakis-
kola
1139 Budapest,
Üteg u. 15.

Petrik Lajos Két Tanítá-
si Nyelvû Vegyipari,
Környezetvédelmi és
Informatikai Szakkö-
zépiskola
1146 Budapest,
Thököly út 48–54.

Egressy Gábor Kéttan-
nyelvû Mûszaki Szak-
középiskola
1149 Budapest,
Egressy út 71.

Egyetemi szintû tanári
v. és szakképzettség,
legalább öt év pedagó-
gus-szakvizsga

ÁEI: 2007. aug. 15.
A megbízás 2012. aug. 15-ig,
öt tanévre szól.
Pehi: a pályázati felhívás megje-
lenését követõ százhúsz napon
belül, de legkésõbb 2007.
aug. 31.
A pályázathoz csatolni kell: a
pályázónak legalább öt év szak-
mai gyakorlatát igazoló szakmai
életrajzot, nyilatkozatot (a pályá-
zónak a személyes adatok védel-
mérõl és a közérdekû adatok
nyilvánosságáról szóló 1992. évi
LXIII. törvény alapján nyilat-
koznia kell arról, hogy hozzájá-
rul-e teljes pályázati anyagának
a véleményezõk és döntéshozók
részére történõ sokszorosításá-
hoz, továbbításához.
A pályázatot írásban, három azo-
nos szövegû és mellékletû pél-
dányban, zárt borítékban (egy
példányt nem kérünk összefûz-
ni).
A borítékra kérjük ráírni: „Pá-
lyázat”.
Pc: Budapest Fõváros Önkor-
mányzata Fõpolgármesteri Hiva-
tal Központi Ügyfélszolgálati
Iroda
1052 Budapest,
Bárczy u. 1–3.
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Kossuth Lajos Kéttan-
nyelvû Fõvárosi Gya-
korló Mûszaki
Középiskola és
Szakiskola
1211 Budapest,
Kossuth L. u. 12.

Gundel Károly Vendég-
látóipari és Idegenfor-
galmi Szakképzõ Iskola
1097 Budapest,
Ecserei út 5–7.

Magyar Gyula Kerté-
szeti Szakközépiskola
és Szakiskola
1106 Budapest,
Maglódi út 8.

Dobos C. József Ven-
déglátóipari Szakképzõ
Iskola
1134 Budapest,
Huba u. 7.

Teleki Blanka Közgaz-
dasági Szakközépiskola
1095 Budapest,
Mester u. 23.

Közgazdasági Szakkö-
zépiskola
1106 Budapest,
Gyakorló u. 21–23.

Fényes Elek Közgazda-
sági Szakközépiskola
1117 Budapest,
Körössy J. u. 3.

Pestszentlõrinci Köz-
gazdasági és Informati-
kai Szakközépiskola
1184 Budapest,
Hengersor u. 34.
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Varga István Kereske-
delmi, Közgazdasági
Szakközépiskola és
Szakiskola
1039 Budapest,
Hatvany Lajos u. 7.

Szász Ferenc Kereske-
delmi Szakközépiskola
és Szakiskola
1087 Budapest,
Szörény u. 2–4.

Vásárhelyi Pál Kereske-
delmi Szakközépiskola
1212 Budapest,
Széchenyi u. 95.
József Attila Középis-
kolai Kollégium
1146 Budapest,
Cházár András u. 6.

Kós Károly Kollégium
1149 Budapest,
Mogyoródi u. 19–21.

Egyetemi szintû tanári
v. vagy szociálpszicho-
lógus, vagy pedagógiai
szakpszichológus, vagy
pedagógiaszakos, vagy
nevelõtanár szakos v.
Legalább öt év pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szakmai gyakorlat

Szent Miklós Általános
Iskola, Diákotthon és
Gyermekotthon
1035 Budapest,
Miklós tér 5.

Bárczi Gusztáv Óvoda,
Általános Iskola és
Készségfejlesztõ
Speciális Szakiskola
1082 Budapest,
Üllõi út 76.

Gyógypedagógiai ta-
nárképzõ fõiskola oli-
gofrén vagy
pszichopedagógia sza-
kán szerzett tanári v.
Legalább öt év szakké-
pesítésnek megfelelõ
munkakörben szerzett
szgy.

Éltes Mátyás Általános
Iskola, Diákotthon,
Gyermekotthon és
Módszertani Intézmény
1108 Budapest,
Újhegyi sétány 9–11.

Általános Iskola, Speci-
ális Szakiskola, Diákott-
hon és Gyermekotthon
1121 Budapest,
Hegyhát u. 35.

Gyógypedagógiai ta-
nárképzõ fõiskola oli-
gofrén vagy
pszichopeda- gógia sza-
kán szerzett tanári v.,
legalább öt év szakké-
pesítésnek megfelelõ
munkakörben szerzett
szgy.
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Éltes Mátyás Általános
Iskola, Diákotthon,
Gyermekotthon és
Módszertani Intézmény
1108 Budapest,
Újhegyi sétány 9–11.

Általános Iskola, Speci-
ális Szakiskola, Diákott-
hon és Gyermekotthon
1121 Budapest,
Hegyhát u. 35.

Gyógypedagógiai ta-
nárképzõ fõiskola oli-
gofrén vagy
pszichopeda- gógia sza-
kán szerzett tanári v.,
legalább öt év szakké-
pesítésnek megfelelõ
munkakörben szerzett
szgy.

Óvoda, Általános Iskola
és Gyermekotthon
2721 Pilis,
Kossuth Lajos u. 31.

Mozgásjavító Általános
Iskola, Egységes
Gyógypedagógiai Mód-
szertani Intézmény és
Diákotthon
1145 Budapest,
Mexikói út 60.

Gyógypedagógiai ta-
nárképzõ fõiskola szo-
matopedagógia szakán
szerzett tanári v., leg-
alább öt év szakképesí-
tésnek megfelelõ
munkakörben szerzett
szgy.

Fõvárosi Iskolaszanató-
rium Általános Iskola
1125 Budapest,
Mátyás király u. 31.

Gyógypedagógiai ta-
nárképzõ fõiskolán
szerzett tanári v., leg-
alább öt év szgy.

Zrínyi Miklós Gimnázi-
um és Szakközépiskola
1108 Budapest,
Mádi út 173.

Egyetemi szintû tanári
v. és szakképzettség,
legalább öt év pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szgy.

Nagy László Általános
Iskola és Gimnázium
1203 Budapest,
János u. 4.

Egyetemi szintû tanári
v. és szakképzettség,
legalább öt év pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szgy.
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Fõvárosi Ifjúsági és Pá-
lyaválasztási Tanácsadó
1088 Budapest,
Vas u. 8–10.

Pedagógus vagy gyógy-
pedagógus, ill. pszicho-
lógus vagy szociológus
szakképesítés és a szak-
képesítésnek megfelelõ
munkakörben szerzett
legalább öt év szgy.

1. Sz. Fõvárosi Tanulási
Képességet Vizsgáló
Szakértõi és Rehabilitá-
ciós Bizottság és
Gyógypedagógiai
Szolgáltató Központ
1119 Budapest,
Rácz László u. 73.

4. Sz. Fõvárosi Tanulási
Képességet Vizsgáló
Szakértõi és Rehabilitá-
ciós Bizottság és
Gyógypedagógiai
Szolgáltató Központ
1027 Budapest,
Csalogány u. 43.

Gyógypedagógiai ta-
nárképzõ fõiskola oli-
gofrén pedagógia
szakán szerzett tanári
v., legalább öt év
gyógypedagógus szak-
képesítésnek megfelelõ
munkakörben szerzett
szgy.

Látásvizsgáló Országos
Szakértõi és Rehabilitá-
ciós Bizottság és
Gyógypedagógiai
Szolgáltató Központ
1146 Budapest,
Ajtósi Dürer sor 39.

Gyógypedagógiai ta-
nárképzõ és fõiskolai
tiflopedagógia szakán
szerzett tanári v., leg-
alább öt év gyógypeda-
gógus szakképesítésnek
megfelelõ munkakör-
ben szerzett szgy.

Hallásvizsgáló Orszá-
gos Szakértõi és Reha-
bilitációs Bizottság és
Gyógypedagógiai
Szolgáltató Központ
1147 Budapest,
Cinkotai út 125–137.

Gyógypedagógiai ta-
nárképzõ fõiskola szur-
dopedagógia szakán
szerzett tanári v., leg-
alább öt év gyógypeda-
gógus szakképesítésnek
megfelelõ munkakör-
ben szerzett szgy.

Beszédvizsgáló Orszá-
gos Szakértõi és Reha-
bilitációs Bizottság és
Gyógypedagógiai
Szolgáltató Központ
1115 Budapest,
Halmi út 26.

Gyógypedagógiai tanár-
képzõ fõiskola logopédia
szakán szerzett tanári v.,
legalább öt év gyógype-
dagógus szakképesítés-
nek megfelelõ munka-
körben szerzett szgy.
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Madách Imre
Gimnázium
1073 Budapest,
Barcsay u. 5.

Bethlen Gábor Közle-
kedési és Közgazdasági
Szakközépiskola
1157 Budapest,
Árendás köz 8.

Petõfi Sándor Közgaz-
dasági Szakközépiskola
és Gimnázium
1158 Budapest,
Ady E. u. 31–33.

Kodály Zoltán Magyar
Kórusiskola
1015 Budapest,
Toldi u. 28–30.

Vörösmarty Mihály
Gimnázium
1085 Budapest,
Horánszky u. 11.

Egyetemi szintû tanári
v. és szakképzettség,
legalább öt év pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szgy.

Debrecen Megyei Jogú
város Önkormányzata
4026 Debrecen,
Kálvin tér 11.

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

Epreskerti Általános
Iskola
4030 Debrecen,
Epreskert u. 80.

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

Lórántffy Zsuzsanna
Általános Iskola
4225 Debrecen,
Józsakert u. 9.

A közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. tv.
17. § (1)–(2) bekezdé-
sei és 18. §-a szerinti
végzettség és szakkép-
zettség, a felsõfokú is-
kolai végzettségnek és
szakképzettségnek
megfelelõ legalább öt
év, elsõsorban általános
iskolában pedagó-
gus-munkakörben eltöl-
tött szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ 30. nap, ill. az ezt
követõ elsõ testületi ülés.
A pályáztató minõsíti a pályázó:
szakmai koncepcióját, vezetõi
képességeit, rátermettségét, pá-
lyázatának Debrecen város in-
tézkedési tervéhez és az
önkormányzat minõségirányítási
programjához való illeszke-
dését.
Benyújtandó pályázati példány-
szám: 5 db (1 pld. mellékletek-
kel együtt, 4 pld. csak az
intézmény vezetésére vonat-
kozó szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléseket
is részletezõ programot tartal-
mazza, különös figyelemmel
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Bolyai Általános Iskola,
Óvoda és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény
4032 Debrecen,
Bolyai u. 29.
(A pályázat nyertese
egyben az általános is-
kolai intézményegység
vezetõje.)

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

A közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. tv.
17. § (1)–(2) bekezdé-
sei és 18. §-a szerinti
végzettség és szakkép-
zettség, a felsõfokú is-
kolai végzettségnek és
szakképzettségnek
megfelelõ legalább öt
év, elsõsorban többcélú
közoktatási intézmény-
ben pedagógus-munka-
körben eltöltött szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga

Debrecen város közoktatási, fel-
adatellátási, intézményháló-
zat-mûködtetési és fejlesztési
tervére, valamint az intézmény
elfogadott nevelési, ill. pedagó-
giai programjára és az önkor-
mányzat minõségirányítási
programjára.
A pályázathoz csatolni kell: nyi-
latkozatot arról, hozzájárul-e ah-
hoz, hogy a pályázatot elbíráló
testület a személyét érintõ ügy
tárgyalásakor nyílt ülést tartson.
Pc: Debrecen Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatala,
Humán Fõosztály
4026 Debrecen,
Kálvin tér 11.
Tel.: (52) 517-601 és 517-696

Ady Endre Gimnázium
4024 Debrecen,
Liszt F. u. 3.

Fazekas Mihály
Gimnázium
4025 Debrecen,
Hatvan u. 44–46.

A közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. tv.
17. § (1)–(2) bekezdé-
sei és 18. §-a szerinti
végzettség és szakkép-
zettség, a felsõfokú is-
kolai végzettségnek és
szakképzettségnek
megfelelõ legalább öt
év, elsõsorban gimnázi-
umban pedagó-
gus-munkakörben
eltöltött szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga

Erdey-Grúz Tibor
Vegyipari és Környe-
zetvédelmi Szakközép-
iskola
4024 Debrecen,
Csapó u. 29–35.

A közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. tv.
17. § (1)–(2) bekezdé-
sei és 18. §-a szerinti
végzettség és szakkép-
zettség, a felsõfokú is-
kolai végzettségnek és
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Mechwart András Gép-
ipari és Informatikai
Szakközépiskola
4025 Debrecen,
Széchenyi u. 58.

szakképzettségnek
megfelelõ legalább
öt év, elsõsorban szak-
középiskolában peda-
gógus-munkakörben
eltöltött szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga

Dienes László Gimnázi-
um és Egészségügyi
Szakképzõ Iskola
4027 Debrecen,
Thomas Mann u. 16.

Kereskedelmi és Ven-
déglátóipari Szakközép-
iskola és Szakiskola
4027 Debrecen,
Vénkert u. 2.

Povolny Ferenc Szak-
képzõ Iskola
4028 Debrecen,
Kassa u. 25.
(önállóan gazdálkodó
gazdasági egység)

A közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. tv.
17. § (1)–(2) bekezdé-
sei és 18. §-a szerinti
végzettség és szakkép-
zettség, a felsõfokú is-
kolai végzettségnek és
szakképzettségnek
megfelelõ legalább öt
év, elsõsorban középis-
kolában pedagó-
gus-munkakörben
eltöltött szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga

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

Középiskolai Sportkol-
légium
4032 Debrecen,
Móricz Zs. körút 4.

A közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. tv.
17. § (1)–(2) bekezdé-
sei és 18. §-a szerinti
végzettség és szakkép-
zettség, a felsõfokú is-
kolai végzettségnek és
szakképzettségnek
megfelelõ legalább öt
év, elsõsorban középis-
kolai kollégiumban pe-
dagógus-munkakörben
eltöltött szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga
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Dorog Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2510 Dorog,
Bécsi út 71.

Petõfi Sándor Általános
Iskola
2510 Dorog,
Iskola u. 4.

Általános iskolai tanári
diploma és pedagó-
gus-szakvizsga.
Öt év általános iskolai
tanítási gyakorlat.
Elõny: 5 év vezetõi
gyakorlat

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 10 évre szól.
Pehi: 2007. máj. 30.
Juttatás: vp. a pótlékalap 270%-a.
A pályázathoz csatolni kell: a
végzettséget igazoló okirat hite-
les másolatát.
Pc: dr. Tittmann János polgár-
mester

Dunaharaszti
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2330 Dunaharaszti,
Fõ út 152.

Kõrösi Csoma Sándor
Általános Iskola

Fõiskolán vagy egyete-
men szerzett pedagógus
v. és szakképzettség, leg-
alább öt év, pedagógus-
munkakörben szerzett
szgy., pedagógus-szak-
vizsga, pedagógus-mun-
kakörben fennálló,
határozatlan idõre szóló
alkalmazás, ill. a megbí-
zással egyidejûleg peda-
gógus-munkakörben
történõ, határozatlan idõ-
re szóló alkalmazás.
Elõny: vezetõi gyakor-
lat, közoktatási vezetõi
szakképesítés, szakmai
referencia, német-
nyelv-tudás, felhaszná-
lói szintû számítógép-
kezelõi ismeret

ÁEI: 2007. júl. 1.
A megbízás öt évre szól.
A pályázathoz csatolni kell: a
képesítést igazoló hiteles okle-
vélmásolatot.
Pc: Dunaharaszti város polgár-
mestere
2330 Dunaharaszti,
Fõ út 152.
E-mail: titkarsag@dunaharasz-
ti.hu
Tel.: (24) 504-450
A pályázat benyújtásához szük-
séges információk az önkor-
mányzat honlapján is
megtalálhatók: www.dunaha-
raszti.hu

Dunaharaszti
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2330 Dunaharaszti,
Fõ út 152.

Dunaharaszti Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény

Fõiskolán vagy egyete-
men szerzett, zenemûvé-
szeti szakirányú tanári
vagy mûvészeti v. és
szakképzettség, legalább
öt év, zenemûvészeti pá-
lyán eltöltött szakmai
gyakorlat, ha a pályázó
rendelkezik legalább há-
rom év, pedagógus-mun-
kakörben szerzett
szakmai tapasztalattal is,
pedagógus-szakvizsga,
pedagógus-munkakör-
ben fennálló, határozat-
lan idõre szóló
alkalmazás, ill. a meg-
bízással egyidejûleg pe-
dagógus-munkakörben
történõ, határozatlan
idõre szóló alkalmazás.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás öt évre szól.
A pályázathoz csatolni kell: a
képesítést igazoló hiteles okle-
vélmásolatot.
Pc: Dunaharaszti város polgár-
mestere
2330 Dunaharaszti,
Fõ út 152.
E-mail: titkarsag@dunaharasz-
ti.hu
Tel.: (24) 504-450
A pályázat benyújtásához szük-
séges információk az önkor-
mányzat honlapján is
megtalálhatók: www.dunaha-
raszti.hu
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Elõny: vezetõi gyakor-
lat, közoktatási vezetõi
szakképesítés, szakmai
referencia, felhasználói
szintû számítógép-ke-
zelõi ismeret

Gyula Város
Önkormányzata
5700 Gyula,
Petõfi tér 3.

Gyula Város
Önkormányzatának
Alapfokú Oktatási,
Mûvészetoktatási,
Sportiskolai és
Pedagógiai Szakszolgá-
lati Intézménye
5700 Gyula,
Petõfi tér 3.

Szakirányú egyetemi v.
és szakképzettség, leg-
alább öt év pedagó-
gus-munkakörben
szerzett szgy.
Ötéves vezetõi gyakor-
lat.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga, felsõfokú gaz-
dasági vagy jogi v.

ÁEI: 2007. jún. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: 2007 áprilisi képviselõ-tes-
tületi ülés.
A testületi döntést követõen az
intézményvezetõ alkalmazásba
kerül az új intézmény létrehozá-
sával kapcsolatos feladatok ellá-
tására.
Pc: Perjési Klára polgármester
f: Gyula Város Polgármesteri
Hivatalának Oktatási és Kulturá-
lis Osztálya
Tel.: (66) 526-800

Iregszemcse Község
Iskola Fenntartó Társu-
lás Társulási Tanácsa
7095 Iregszemcse,
Kossuth tér 19.

Deák Ferenc Általános
Iskola

Felsõfokú iskolai peda-
gógus-szakképesítés
(fõiskolai vagy egyete-
mi).
Legalább öt év pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szgy.
Elõny: közoktatási, ve-
zetõi gyakorlat és köz-
oktatási vezetõi
szakvizsga

ÁEI: 2007. aug. 15.
A megbízás öt évre szól.
Pc: Süvegjártó Csaba polgár-
mester, társulási tanács elnöke

Mezõfalva nagyközség
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2422 Mezõfalva,
Kinizsi u. 44.
Tel.: (25) 509-876,
506-971
Fax: (25) 506-820
E-mail: pol-
garm.mph@invitel.hu

Petõfi Sándor Általános
Iskola és Alapfokú Mû-
vészetoktatási Intéz-
mény
2422 Mezõfalva,
József nádor u. 13.

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, peda-
gógus-szakvizsga, öt év
pedagógus-munkakör-
ben szerzett szgy.

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2012. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ harminc nap.
A pályázathoz csatolni kell: vég-
zettséget igazoló okmányok hite-
les másolatát.
A pályázat benyújtásának formá-
ja: írásban három példányban,
továbbá a szakmai életrajz, az
intézmény vezetésére vonatkozó
program és a fejlesztési elképze-
lések vonatkozásában CD-leme-
zen is.
Pc: Márok Csaba polgármester
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Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Közgyûlése
4400 Nyíregyháza,
Kossuth tér 1.

Gárdonyi Géza Általá-
nos Iskola
4400 Nyíregyháza,
Kórház u. 13.

Felsõfokú pedagógus v.
és szakképesítés, öt év
szgy.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: 2007. júl. 31.
A pályázathoz csatolni kell: a
korábbi munkaviszonyokra vo-
natkozó igazolásokat is.
Pc: Nyíregyháza Megyei Jogú
Város jegyzõje

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

Gimnázium A betöltéshez szüksé-
ges jogszabályi feltéte-
lek megléte

ÁEI: 2007. szept. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig
szól.
Pbhi: 2007. márc. 31.
Pehi: 2007. jún. 15.

Martyn Ferenc Mûvé-
szeti Szabadiskola

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig
szól.
Pbhi: 2007. márc. 31.
Pehi: 2007. jún. 15.

Pilisszentiván Község
Önkormányzata
2084 Pilisszentiván,
Szabadság út 85.
E-mail: hivatal@pi-
lisszentivan.hu
Tel.: (26) 367-322
Fax: (26) 367-397

Pilisszentiváni Német
Nemzetiségi Általános
Iskola, Mûvészeti Isko-
la, Irodatechnikai és
Ügyviteli Szakiskola
2084 Pilisszentiván,
Szabadság út 87.

Felsõfokú szakirányú
v., pedagógus-szakvizs-
ga, legalább öt év peda-
gógus munkakörben
szerzett szgy.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. aug. 1-jéig
öt évre szól.
Pbhi: 2007. ápr. 30.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártat követõ képviselõ-testüle-
ti ülés idõpontja.
A pályázatokat írásban, lezárt
borítékban kell benyújtani Pi-
lisszentiván község jegyzõjéhez
2084 Pilisszentiván,
Szabadság út 85.

Tápiószecsõ Nagyköz-
ségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete
2251 Tápiószecsõ,
Deák F. u. 18.

Gróf Széchenyi István
Általános és Alapfokú
Mûvészeti Iskola

A közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. tv.
18. §-ában meghatáro-
zott felsõfokú v., peda-
gógus-szakvizsga (vagy
azzal egyenértékû szak-
képzettség), öt év szgy.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig
szól.
A pályázatot két példányban kell
benyújtani „Intézményvezetõi
pályázat” megjelöléssel.
Pc: Tápiószecsõ Nagyközség
Önkormányzatának megbízott
jegyzõje
f: Bíróné Palotai Éva mb. jegyzõ
Tel.: (29) 448-113

Vác Város Önkormány-
zatának Képviselõ-tes-
tülete
2600 Vác,
Március 15. tér 11.

Bernáth Kálmán Keres-
kedelmi és Vendéglátó-
ipari Szakképzõ Iskola

Egyetemi szintû tanári
v. és szakképzettség,
továbbá közoktatás-ve-
zetõi szakvizsga, öt év
szgy. pedagógus-mun-
kakörben

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig
szól.
Pc: Vác város jegyzõje
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Vonyarcvashegy Nagy-
község Önkormányza-
tának
Képviselõ-testülete
8314 Vonyarcvashegy,
Kossuth L. u. 42.

Eötvös Károly Közös
Fenntartású Óvoda, Ál-
talános Iskola és Alap-
fokú Mûvészetoktatási
Intézmény

Egyetemen vagy fõis-
kolán szerzett, a közok-
tatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 17. §
(1)–(2) bekezdése sze-
rinti tanári v., legalább
öt év pedagógusi mun-
kakörben szerzett szgy.,
a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. tör-
vény 18. § (6) bekezdé-
se alapján.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga vagy azzal
egyenértékû v.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig
öt évre szól.
Pehi: 2007. máj. 31.
A pályázathoz csatolni kell: nyi-
latkozatot arról, hogy a pályázat-
ba az elbírálásban részt vevõk
betekinthetnek.
A pályázatokat személyesen
vagy postai úton ajánlott külde-
ményként kell beküldeni.
Pc: Vonyarcvashegy nagyközség
polgármestere

Egyéb vezetõi állások

Budapest XXI. Kerület
Csepel Önkormányzatá-
nak Képviselõ-testülete
1211 Budapest,
Szent Imre tér 10.

Nagy Imre Általános
Mûvelõdési Központ
1214 Budapest,
Simon B. st. 4–8.
(bölcsõde, óvoda, álta-
lános iskola, könyvtár-
és közmûvelõdés, mû-
vészeti iskola, étterem)

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, öt év
szgy.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: 2007. júl. 31.
A pályázathoz csatolni kell: a
pályázat véleményezésében és
elbírálásában részt vevõk bete-
kintési jogára utaló nyilatkoza-
tot, továbbá a korábbi
munkaviszonyokra vonatkozó
igazolásokat.
Pc: Budapest XXI., Kerület Cse-
pel Önkormányzata Oktatási,
Mûvelõdési, Ifjúsági és Sport
Ágazat
1212 Budapest,
Bajcsy-Zs. E. u. 59/a
Levelezési cím: 1751 Budapest,
Pf. 85

Gyömrõ Város Önkor-
mányzatának Képvise-
lõ-testülete
2230 Gyömrõ,
Szabadság tér 1.

Bölcsõde és Gyermek-
központ
(részben önálló intéz-
mény)
2230 Gyömrõ,
Tompa u. 21.

Felsõfokú szociális,
egészségügyi vagy pe-
dagógiai szakképesítés
a vonatkozó jogszabályi
elõírások szerint, leg-
alább öt év felsõfokú,
vagy felsõfokú szakmai
képesítést igénylõ, a
gyermekvédelem, a
szociális ellátás, az
egészségügyi ellátás,
ill. a közoktatás terüle-
tén végzett munkakör-
ben szerzett szgy.
Elõny: vezetõi gyakor-
lat.

ÁEI: 2007. júl. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pbhi: a közzétételre elõírt közlö-
nyök közül legkésõbb megjelenõ
Oktatási Közlönyben a megjele-
nést követõ 30. nap (a közle-
mény a Szociális és az Oktatási
Közlönyben jelenik meg.)
Pehi: a benyújtási határidõt kö-
vetõ 60 napon belül.
A pályázathoz csatolni kell: ok-
levél hiteles másolata.
Pc: Gyömrõ város polgármestere
2230 Gyömrõ,
Szabadság tér 1.
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f: Volcz Zoltánné oktatási refe-
rens
Tel.: (29) 330-011/129

Gyula és Környéke
Többcélú Kistérségi
Társulás Társulási Ta-
nácsa
5700 Gyula,
Damjanich u. 6.

Gyula és Környéke
Egységes Szociális és
Gyermekjóléti Intéz-
mény

Szakirányú egyetemi v.,
szakképzettség.
Legalább tíz év felsõfo-
kú végzettséget igény-
lõ, a gyermekvédelem
vagy a szociális ellátás
területén végzett mun-
kakörben szerzett szgy.
Legalább öt év vezetõi
gyakorlat.
Szociális szakvizsga.
Elõny: szociális alap- és
szakellátásban végzett
együttes és kistérségi
feladatellátásban szer-
zett gyakorlat, ill. hely-
ismeret.

ÁEI: 2007. június 1.
A megbízás 10 évre szól.
Pehi: várhatóan legkésõbb a Tár-
sulási Tanács 2007. május havi
ülésén.
Pbhi: a Szociális és Családügyi
Minisztérium és az Oktatási Mi-
nisztérium hivatalos lapjában és
a Hivatalos Értesítõben történõ
közzétételtõl számított 30. nap.
A pályázathoz csatolni kell: az
iskolai végzettséget igazoló ok-
mány hiteles másolatát.
Pc: Pluhár László elnök
5700 Gyula,
Damjanich u. 6.
f: Lebenszky Attila Gyula és
Környéke Többcélú Kistérségi
Társulás Kistérségi Irodájának
vezetõje
Tel.: (20) 337-9511

Karcagi Többcélú
Kistérségi Társulás
5300 Karcag,
Kossuth tér 1.

Gyermekek Átmeneti
Otthona
Kunmadaras

A 25/1998. (IV. 30.)
NM rendelet 2. számú
mellékletében elõírt
szakirányú felsõfokú
képesítés, legalább öt
év a pályázat képesítési
elõírásainak megfelelõ
felsõfokú végzettséget
vagy felsõfokú szakmai
képesítést igénylõ, a
szociális ellátás, a gyer-
mekvédelem, illetve a
közoktatás területén
végzett szgy.
Elõny: számítógépes is-
meret, vezetõi tapaszta-
lat

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2011. jan. 20-áig,
öt évre szól.
Pbhi: a Szociális, illetve az Ok-
tatási Közlönyökben történõ
megjelenéstõl számított 15. nap.
A pályázathoz csatolni kell: ké-
pesítést igazoló okirat hiteles
másolatát.
Pc: Karcagi Többcélú Kistérségi
Társulás elnöke
5300 Karcag,
Kossuth tér 1.
f: polgármesteri hivatal
Gazdálkodási és Kistérségi Iroda
Tel.: (59) 500-637

194 OKTATÁSI KÖZLÖNY 3. szám



3. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 195

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette

Bócz Endre

Büntetõeljárási jogunk kalandjai
Sikerek, zátonyok és vargabetûk

címû könyvét.

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

A kötet 224 oldal terjedelmû, ára 3990 forint áfával.

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

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Bócz Endre

Büntetõeljárási jogunk kalandjai
Sikerek, zátonyok és vargabetûk

címû, 224 oldal terjedelmû kiadványt

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

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

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

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

megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként

A BÜNTETÕ TÖRVÉNYKÖNYV MAGYARÁZATA
I–III. KÖTET

címû kiadványt.

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

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

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

Az 1400 oldal terjedelmû kiadvány ára: 9597 Ft áfával.

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

MEGRENDELÕLAP

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

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

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

Keltezés: ………………………………………

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

megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként

A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV MAGYARÁZATA I. KÖTET
címû kiadványt.

A Polgári Törvénykönyv magyarázata – a polgári jog hagyományosan kialakult felosztását követve, figye-
lemmel az oktatásban megszokott rendezésre, továbbá a kötetek kezelhetõségének, használhatóságának
szempontjaira is – öt kötetben jelenik meg. Az elsõ kötet a Ptk. Elsõ és Második Részének (a bevezetõ ren-
delkezéseinek és a személyek jogának) kommentárját tartalmazza.

A kommentárirodalom újdonságaként a kötetben bevezetõ tanulmány mutatja be történeti és nemzetközi
aspektusból a jogintézmények fejlõdését, felhívva a figyelmet a lényeges csomópontokra.

A kötet szerzõi (dr. Péterfalvi Attila, adatvédelmi biztos, t. egyetemi tanár, dr. Sándor István, PhD, egyetemi
docens, valamint a Ptk. magyarázatának szerkesztõje, prof. dr. Török Gábor, DSc, az MTA Jogtudományi
Intézet tudományos tanácsadója) az elméleti alapokon, az Alkotmánybíróság döntésein és a bírói gyakorla-
ton túl külön figyelmet szenteltek az új Ptk. koncepciójának és tematikájának, amelynek megoldásait a kom-
mentár megírásakor figyelembe vették. Szintén kiemelt figyelmet kapott a közösségi jog.

A 344 oldal terjedelmû kiadvány ára 2990 Ft áfával.

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

MEGRENDELÉS

Megrendeljük

A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNY MAGYARÁZATA I. KÖTET címû kiadványt (ára: 2990 Ft áfával) .................
példányban, és kérjük, juttassák el az alábbi címre:

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

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

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

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

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

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára
átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………

cégszerû aláírás



198 OKTATÁSI KÖZLÖNY 3. szám

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó megjelentette

a

Módszertani útmutató a helyi önkormányzati rendeletek szerkesztéséhez
c. kiadványt.

Az útmutató célja, hogy a helyi önkormányzati rendeletek alkotása során történõ helyes alkalmazá-
sához gyakorlati segítséget nyújtson. Az útmutató sorra veszi a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. tör-
vény és a kapcsolódó végrehajtási rendeletek azon rendelkezéseit, amelyeket a helyi önkormány-
zati jogalkotásnál alkalmazni kell. Ezen rendelkezésekhez fûz gyakorlati útmutatást, kifejezetten
önkormányzati rendeletekbõl merített helyes és helytelen példákat.
Jelenleg igen nagy az eltérés az egyes megyékben, illetve a megyéken belül az egyes települése-
ken használt önkormányzati rendeletek alkotása során alkalmazott módszerekben, szokásokban.
Erre tekintettel néhány közigazgatási hivatal mintarendeletekkel segíti az adott megyében mûködõ
települések jegyzõinek munkáját. Egységes, a helyi önkormányzatok részére készülõ jogsza-
bály-szerkesztési segédanyagot azonban még sem az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisz-
térium, sem az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium nem adott ki. Ezt a hiányt próbálja részben
pótolni ez a kiadvány. Egyre nagyobb ugyanis az igény arra, hogy a helyi önkormányzati rendelete-
ket is egységes szerkesztési módszerrel, egységes szerkezetben, elektronizálva minden állampol-
gár elérhesse, megismerhesse és következetesen alkalmazhassa.
A fentiekre tekintettel ajánljuk a kiadványt az ország valamennyi jegyzõjének, körjegyzõjének, fõ-
jegyzõjének, a polgármestereknek, megyei közgyûlési elnököknek, a képviselõ-testületek tagjai-
nak, valamint a helyi jogalkotás elõkészítésében részt vevõ hivatali munkatársaknak.

A 104 oldalas kiadvány ára: 1155 Ft áfával.

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

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük a Módszertani útmutató a helyi önkormányzati rendeletek szerkesztéséhez
címû kiadványt
(ára: 1155 Ft + postaköltség), ...................... példányban, és kérem juttassák el az alábbi címre:

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

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

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás



3. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 199

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként

A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL SZÓLÓ
1952. évi III. TÖRVÉNY MAGYARÁZATA I–III.

címû könyvet.

A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) e magyarázata elkészítésének fontos szempontja
volt, hogy ne csak a jogászi szakma gyakorlói, de a laikus jogkeresõ közönség számára is megfelelõen for-
gatható kiadvány készüljön el. Elegendõ arra gondolni, hogy a polgári igazságszolgáltatásban az elmúlt más-
fél évtizedben – a rendszerváltást követõen a bírósághoz fordulás emberi és alkotmányos jogával élõ polgá-
roknak köszönhetõen – jelentõsen megnövekedett mind a peres, mind a nemperes ügyek száma, és új
pertípusok (mint a közigazgatási perek vagy a társasági perek) keletkeztek.

A kommentár – amelynek szerzõi nemcsak oktatják, de a gyakorlatban is jól ismerik a polgári eljárás szabá-
lyait – célja, hogy a folyamatosan módosuló, és egyre gazdagodó bírósági gyakorlattal értelmezett, illetve
egyre több európai uniós szabályt felvonultató Pp. szabályait közérthetõ formában mutassa be.
A Polgári perrendtartás magyarázata – a törvény fejezeteit követve – három kötetre tagolódik. A kiadvány
egyenlõ súlyt helyez az egyes rendelkezések értelmezésére és magyarázatára, az elméleti alapokra, valamint
a bírósági gyakorlat bemutatására, hogy e három pillérre helyezve a lehetõ legteljesebb képet mutassa be az
élõ polgári eljárásjogról.

Az 1544 oldal terjedelmû, háromkötetes kiadvány ára 4893 Ft áfával.

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

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL SZÓLÓ
1952. évi III. TÖRVÉNY MAGYARÁZATA I–III.

címû, 1544 oldal terjedelmû háromkötetes kiadványt.

(ára: 4893 Ft áfával) ........... példányban, és kérem juttassák el alábbi címemre:

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

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

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

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

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

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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