
JOGSZABÁLYOK

A Kormány
229/2007. (VIII. 31.) Korm.

rendelete
egyes, a közoktatási területet érintõ
kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 94. §-a (3) bekezdésének c), f), h) és n) pontjában
foglalt felhatalmazás alapján és az Alkotmány 35. § (1) be-
kezdés b) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a
következõket rendeli el:

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet

módosítása

1. §

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végre-
hajtásáról rendelkezõ 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: R1.) 12/B. § (4) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(4) A közoktatási intézménytörzsben nyilvántartott
közérdekû adatok és a közoktatásról szóló törvény
37. §-ának (5) bekezdés a)–b) pontjában leírtak megválto-
zását a fenntartó vagy a fenntartó megbízásából az intéz-
ményvezetõ köteles – költségvetési szerv esetén a törzs-
könyvi nyilvántartásba történõ bejegyzést követõ – nyolc
napon belül bejelenteni a KIR részére. Ha az adatváltozás
az okiratok módosulását is maga után vonta, a bejelentés-
hez csatolni kell a módosítás alapjául szolgáló okiratok
hitelesített másolatát is, továbbá a megszûnés nélküli
átszervezéskor, feladatváltozáskor az (5) bekezdés
c) pontjában meghatározott tájékoztatást. A hitelesítést a
11. § (6) bekezdés a) és c) pontja alapján kell elvégezni.”

2. §

Az R1. 12/B. §-ának (5) bekezdése a következõ c) pont-
tal egészül ki:
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[A törlési kérelemhez csatolni kell:]
„c) feladatellátási helyenkénti, alaptevékenységenkén-

ti és a 12/D. § (1) bekezdés szerinti bontásban tájékoztatást
arról, hány álláshely megszüntetésére került sor, továbbá
hány közalkalmazotti jogviszonyban, illetve munkavi-
szonyban történõ foglalkoztatást, és milyen jogcím alapján
szüntettek meg.”

3. §

Az R1. 12/H. §-ának (2) bekezdés elsõ és második mon-
data helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A szülõk által – az adatszolgáltatás önkéntességére
vonatkozó tájékoztatást követõen – kitöltött, az e rendelet
7. számú mellékletének megfelelõen elkészített adatlapok
alapján a jegyzõ megállapítja, az önkormányzat illeté-
kességi területén, ezen belül a kötelezõ felvételt biztosító
iskolák felvételi körzetében hány halmozottan hátrányos
helyzetû gyermek és tanuló él.”

4. §

Az R1. 12/H. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) A jegyzõ az adott év május 31-én rendelkezésre
álló adatok feldolgozása után, minden év június 15-éig
– elektronikus formában – megküldi a KIR részére

a) a településen élõ összes halmozottan hátrányos hely-
zetû gyermek és az összes halmozottan hátrányos helyzetû
tanköteles tanuló létszámát,

b) az óvoda és az általános iskola felvételi körzetében
élõ halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek és tanköte-
les tanulók létszámát, továbbá

c) a feladatellátási hely megjelölésével az egyes óvodá-
ba, iskolába felvett valamennyi gyermek, valamennyi tan-
köteles tanuló létszámát, ezen belül az egyes óvodába,
iskolába felvett halmozottan hátrányos helyzetû gyermek,
tanuló létszámát.”

5. §

Az R1. a következõ 12/I. §-sal egészül ki:
„12/I. § Az iskolai feladatot ellátó intézmények az e ren-

delet 8. számú mellékleteként kiadott adatlapon adatot
szolgáltatnak az iskolai tankönyvrendelésrõl. Az adatlapot
– a 11. § (6)–(7) bekezdésében meghatározottak szerint –
minden év február 28-áig meg kell küldeni a KIR részére.”

6. §

Az R1. a következõ 15/A. §-sal egészül ki:
„15/A. § Ha a fenntartónak a normatív hozzájárulás és

támogatás vagy a kiegészítõ hozzájárulás igénylésekor,

illetve folyósításakor lejárt köztartozása van, a kifizetésre
akkor kerülhet sor, ha az adóhatóság a köztartozás meg-
fizetésére halasztást vagy részletfizetést engedélyezett.
Halasztás vagy részletfizetés engedélyezése esetén az adó-
hatóság határozatában megjelölt összeget a kifizetésre
kerülõ összegbõl le kell vonni, és az adóhatóság által meg-
határozott számlára kell átutalni.”

7. §

Az R1. 17/C. §-át követõen a következõ alcímmel és
17/D. §-sal egészül ki:

„A jegyzõ, fõjegyzõ illetékessége a nem helyi
önkormányzatok által fenntartott közoktatási

intézményekkel kapcsolatos feladatok ellátásában

17/D. § (1) A nem helyi önkormányzatok által fenntar-
tott közoktatási intézmények nyilvántartásba vételével
kapcsolatos, a közoktatásról szóló törvény 37. § (2) bekez-
désében meghatározott bejelentést a következõk szerint
kell teljesíteni: óvoda, általános iskola esetén a székhely
szerint illetékes jegyzõnél; ha az óvoda, illetve az általános
iskola székhelye többcélú kistérségi társulás területén van,
a kistérségi társulás székhelye szerint illetékes jegyzõnél;
alapfokú mûvészetoktatási intézmény, gimnázium, szak-
középiskola, szakiskola, kollégium, gyógypedagógiai ne-
velésben, oktatásban részt vevõ nevelési-oktatási intéz-
mény, többcélú intézmény és a többi közoktatási intéz-
mény esetén a székhely szerint illetékes fõjegyzõnél.

(2) A nevelési-oktatási intézmény mûködésének meg-
kezdéséhez szükséges, a közoktatásról szóló törvény
79. §-ának (3) bekezdésében meghatározott engedély ki-
adása iránti kérelmet óvoda és általános iskola esetén az
intézmény székhelye szerint illetékes jegyzõhöz, ha az
óvoda, illetve az általános iskola székhelye többcélú kis-
térségi társulás területén van, a kistérségi társulás szék-
helye szerint illetékes jegyzõhöz, alapfokú mûvészetokta-
tási intézmény, gimnázium, szakközépiskola, szakiskola,
gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény, többcélú
intézmény nevelési-oktatási intézménye és kollégium ese-
tén az intézmény székhelye szerint illetékes fõjegyzõhöz
kell benyújtani.

(3) A nevelési-oktatási intézmény telephelyére a közok-
tatásról szóló törvény 80. § (5) bekezdésében meghatáro-
zott mûködés megkezdéséhez szükséges engedély kiadása
iránti kérelmet – az (2) bekezdésben meghatározottak sze-
rint – a telephely szerint illetékes jegyzõhöz, fõjegyzõhöz
kell benyújtani.

(4) A közoktatásról szóló törvény 82. § (5) bekezdésé-
ben az országos kisebbségi önkormányzatok által fenntar-
tott közoktatási intézmények tekintetében meghatározott
jogköröket a székhely szerint illetékes fõjegyzõ látja el.”

8. §

Az R1. 3. számú melléklet OM 0012/140-es, OM
0012/190-es és az OM 0013-as adatlapjai helyébe az e ren-
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delet 1. számú melléklet OM 0012/140-es, OM
0012/190-es és az OM 0013-as adatlapjai lépnek.

9. §

Az R1. 6. számú melléklet 3. pontja a következõ
d) ponttal egészül ki:

[3. Óvodai és iskolai körzethatárokkal kapcsolatban
nyilvántartja az Iroda]

„d) a nem helyi önkormányzatok által fenntartott intéz-
mények közérdekû adatait, a gyermek, tanuló létszámot.”

10. §

Az R1. a következõ 18/C. §-sal egészül ki:
„18/C. § A közoktatási feladatot ellátó intézmény birto-

kában lévõ, még fel nem használt pedagógus igazol-
vány-nyomtatvány 2008. szeptember 1-jéig terjedõ érvé-
nyességgel adható ki, a pedagógusnak átadott, további
érvényesítésre alkalmas igazolvány 2008. szeptember
1-jéig érvényesíthetõ. A 2006. szeptember 1-jét megelõ-
zõen nyugállományba vonult pedagógus igazolványának
érvényességét e rendelet nem érinti.”

11. §

Az R1. 7. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú
melléklete lép.

12. §

Az R1. – az e rendelet 3. számú mellékleteként kiadott –
8. számú melléklettel egészül ki.

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

13. §

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatáról szóló
100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.)
50. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(8) A kiadott érettségi bizonyítványokról, tanúsítvá-
nyokról, valamint az elõrehozott vizsgák és a rendes érett-
ségi vizsga elõtt letett szintemelõ vizsgák minõsítéseirõl a
vizsgabizottság jegyzõje összesítõ kimutatást készít, ame-
lyet – az érettségi vizsga eredményének kihirdetését köve-
tõ 5 munkanapon belül – nyomtatott formában hitelesítve
és elektronikus úton megküld a Hivatalnak. A kimutatás-
ban a vizsgabizottságot mûködtetõ intézmény nevét,
címét, OM azonosítóját, a vizsgázó nevét, születéskori
nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, ta-
nulói azonosítóját, és vizsgatárgyanként a vizsga szintjét,

az elért százalékos eredményt és az érdemjegyet, valamint
a törzslap számát, az érettségi bizonyítvány, illetve tanú-
sítvány sorszámát és a vizsga idõpontját kell feltüntetni.
A tanúsítványokról készített kimutatásban fel kell tüntetni
az érettségi bizonyítvány sorszámát is. A Hivatal a kiadott
érettségi bizonyítványokról és tanúsítványokról, valamint
az elõrehozott vizsgák és a rendes érettségi vizsga elõtt le-
tett szintemelõ vizsgák minõsítéseirõl évenként és ezen
belül vizsgaidõszakonként központi nyilvántartást készít.”

A pedagógus-továbbképzésrõl,
a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben

részt vevõk juttatásairól és kedvezményeirõl szóló
277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

14. §

(1) A pedagógus-továbbképzésrõl, a pedagógus-szak-
vizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevõk jutta-
tásairól és kedvezményeirõl szóló 277/1997. (XII. 22.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 2. §-a (1) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Szakvizsgára a pedagógusképzést folytató felsõok-
tatási intézmények készíthetik fel a pedagógusokat.”

(2) Az R3. 2. §-ának (3) bekezdésének elsõ mondata
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A szakvizsgára történõ felkészítésbe – a felsõoktatás-
ról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban:
felsõoktatásról szóló törvény) 31. §-a szerint – a felsõokta-
tási intézménnyel kötött szerzõdés keretében bekapcso-
lódhat a továbbképzés szervezõje.”

15. §

Az R3. 5. § (2) bekezdés b) pont negyedik franciabekez-
dése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„– az Európa Tanács Pestalozzi programjában, az
Európa Tanács Élõ Nyelvek Európai Központja program-
jában, az Európai Unió Egész életen át tartó tanulás prog-
ramjában meghirdetett, valamint a kétoldalú kormányközi
munkatervek alapján szervezett továbbképzésben
való részvétellel.”

16. §

Az R3. 9. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(3) A továbbképzéssel kapcsolatos feladatok ellátásá-
ban szakértõ vesz részt. Szakértõ az lehet, aki szerepel az
Országos szakértõi és az Országos szakmai szakértõi név-
jegyzékben vagy az adott szakterületen tudományos foko-
zattal rendelkezik, továbbá részt vett az Oktatási Hivatal
által szervezett bírálati tevékenységre történõ felkészítés-
ben.”
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17. §

Az R3. 10. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(2) A szakvizsgára történõ felkészítés a felsõoktatásról
szóló törvény szerinti szakirányú továbbképzés keretében
történik.”

18. §

Az R. 18. § (2)–(5) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(2) Az e rendeletben megállapított eljárási díjat az
Oktatási Hivatal 10032000-00282637-00000000 számlá-
jára kell befizetni.

(3) A befizetett eljárási díj az Oktatási Hivatal bevétele,
melynek megállapodás szerinti részét az Oktatási és Kul-
turális Minisztériumnak köteles átutalni.

(4) A befizetett eljárási díj nem igényelhetõ vissza.
(5) Az eljárási díj az Oktatási Hivatal és az Oktatási és

Kulturális Minisztérium – e rendeletben meghatározott
engedélyek kiadásával, továbbá az ellenõrzési feladatok
ellátásával összefüggõ – feladatainak ellátására, a szemé-
lyi és tárgyi kiadások fedezetére használható fel.”

19. §

Az R3. 20. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(1) A pedagógus által 2007. január 1-jétõl az Egész éle-
ten át tartó tanulás programja keretében végzett pedagó-
gus-továbbképzést a közoktatási intézmény vezetõje
2007. szeptember 1-jétõl – az 5. § (3) bekezdésére figye-
lemmel – számíthatja be a továbbképzés követelményei-
nek teljesítésébe.”

20. §

Az R3. a következõ 23/A. §-sal és azt megelõzõ címmel
egészül ki:

„Az Európai Unió jogának való megfelelés

E rendelet az egész életen át tartó tanulás terén egy cse-
lekvési program létrehozásáról szóló, az Európai Parla-
ment és a Tanács 1720/2006/EK Határozata 3. cikk (1) be-
kezdésének való megfelelést szolgálja.”

Záró rendelkezések

21. §

(1) Ez a rendelet – a (2)–(3) bekezdésekben foglaltak
kivételével – 2007. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) Az e rendelet 1–2. §-ával megállapított R.1. 12/B. §
(4) bekezdése és (5) bekezdésének c) pontja a kihirdetését
követõ 5. napon lép hatályba.

(3) Az e rendelet 7. §-ával megállapított R1. 17/D. §-a
2008. január 1-jén lép hatályba.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R2.
50. §-a (7) bekezdésében az „Educatio Társadalmi Szol-
gáltató Kht. Közoktatási Információs Iroda (a továbbiak-
ban: Közoktatási Információs Iroda)” szöveg helyébe a
„Hivatal” szöveg lép.

(5) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R3.
a) 1. § (8) bekezdésében a „102. §-a (2) bekezdés

c) pontja” szöveg helyébe „102. §-a (2) bekezdés d) pont-
ja” szöveg,

b) 7. § (1) bekezdésében, 8. § (1) bekezdésében, 8. §
(5) bekezdésében, 9. § (1) bekezdésében, 9. § (2) bekezdé-
sében, 9. § (5) bekezdés felvezetõ szövegében, 9. § (6) be-
kezdésében, 9. § (7) bekezdésében az „oktatási miniszter”
szöveg helyébe „oktatási és kulturális miniszter” szöveg,

c) 7. § (2) bekezdésében az „Oktatási Minisztérium”
szöveg helyébe „Oktatási Hivatal” szöveg,

d) 8. § (4) bekezdésében, 9. § (4) bekezdésében, 1. szá-
mú mellékletének I. rész 1. a) pontjában, 1. számú mellék-
letének I. rész 5. pontjában, 1. számú mellékletének II. rész
2. pontjában az „oktatási miniszter” szöveg helyébe az
„Oktatási Hivatal” szöveg,

e) 8. § (4) bekezdésében, 8. § (11) bekezdésében,
1. számú melléklet A továbbképzési programmal össze-
függõ engedélyezési eljárások cím, I. rész, Az alapítási en-
gedély kiadása és visszavonása cím 3. c) pontjában, 2. szá-
mú melléklet Útmutató, A kérelem felépítése címet követõ
részben, 2. számú melléklet Útmutató, Útmutató a kérelem
ûrlap pontjainak kitöltéséhez 2.10 pontjában és 3. pontjá-
ban az „Oktatási Minisztérium” szöveg helyébe az „Okta-
tási és Kulturális Minisztérium” szöveg,

f) 8/A. § (3) bekezdésében „a Közoktatás-fejlesztési és
Pedagógus-továbbképzési Kht.-nak” szöveg helyébe „az
Oktatási Hivatalnak” szöveg,

g) 8/A. § (6) bekezdésében, 2. számú melléklet Útmu-
tató, A kérelem felépítése címet követõen, 2. számú mel-
léklet Útmutató, Útmutató a kérelem ûrlap pontjainak ki-
töltéséhez cím 3. pontjában a „Közoktatás-fejlesztési és
Pedagógus-továbbképzési Kht.” szöveg helyébe „z Okta-
tási Hivatal” szöveg,

h) 10. § (1) bekezdésében az „alapképzésben” szöveg
helyébe „alap- és mesterképzésben” szöveg,

i) 1. számú melléklet A továbbképzési programmal
összefüggõ engedélyezési eljárások cím, I. rész, Az alapí-
tási engedély kiadása és visszavonása 1. b) pontjában,
1. számú melléklet A továbbképzési programmal össze-
függõ engedélyezési eljárások cím, II. rész, Az indítási
engedély kiadása és visszavonása 1. a) pontjában „a Köz-
oktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht.-hoz”
szöveg helyébe „az Oktatási Hivatalhoz” szöveg,
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j) 1. számú melléklet A továbbképzési programmal
összefüggõ engedélyezési eljárások cím, I. rész, Az alapí-
tási engedély kiadása és visszavonása 3. c) pontjában az
„Oktatási Minisztériumnak” szöveg helyébe „Oktatási és
Kulturális Minisztériumnak” szöveg,

k) 2. számú melléklet Útmutató, A kérelem felépítése
címet követõen „a Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-
továbbképzési Kht. Akkreditációs Irodája” szöveg helyé-
be „az Oktatási Hivatal” szöveg
lép.

(6) A 4. számú mellékletben felsorolt kormányrendele-
tek e rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályukat
vesztik.

(7) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti

a) az R2.

aa) 62. § (2) bekezdése,

ab) 64. §-a,

b) az R3.

ba) 1. § (1) bekezdésében az „(egyetemi, vagy fõisko-
lai)” szöveg, valamint

bb) 10. § (4) bekezdése,

bc) 25. § (6) bekezdése,

bd) 26. § (2), (4) és a (12) bekezdése.

(8) Ez a rendelet 2008. január 2-án hatályát veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

30. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 3341

1. számú melléklet a 229/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

[3. számú melléklet a 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelethez]

OM–0012/140 Adatlap
Pedagógiai szakszolgálatok és fejlesztõ iskolai feladatok ellátásáról

Lapszám:
Intézmény OM azonosítója:

Jellemzõk telephelyenkénti bontásban

Szék-
helyen

A székhelyen kívüli telephelyeken

1. Ellátás helye –

1.1. Helyben

1.2. Közoktatási intézményeknél

1.3. Utazószakember-hálózat segítségével egyéb helyen

2. Ellátott feladatok –

2.1. Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás –

2.1.1. Fogyatékosság típusa –

2.1.1.1. Testi

2.1.1.2. Értelmi

2.1.1.3. Érzékszervi

2.1.1.4. Beszéd

2.1.1.5. Autista

2.1.1.6. Súlyosan, halmozottan fogyatékos

2.1.1.7. Egyéb, éspedig ......................................

2.1.1.8. Egyéb, éspedig ......................................

2.1.1.9. Egyéb, éspedig .....................................

2.2. Fejlesztõ felkészítés feladatainak ellátása –

2.2.1. Fogyatékosság típusa –

2.2.1.1. Súlyosan, halmozottan fogyatékos

2.4. Tanulási képességeket vizsgáló szakértõi és rehabilitációs
tevékenység
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Jellemzõk telephelyenkénti bontásban

Szék-
helyen

A székhelyen kívüli telephelyeken

2.5. Nevelési tanácsadás

2.6. Logopédiai ellátás

2.7. Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás

2.8. Konduktív pedagógiai ellátás

2.9. Gyógytestnevelés

3. Egységes pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény –

3.1. Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás

3.1.1. Fogyatékosság típusa –

3.1.1.1. Testi

3.1.1.2. Értelmi

3.1.1.3. Érzékszervi

3.1.1.4. Beszéd

3.1.1.5. Autista

3.1.1.6. Súlyosan, halmozottan fogyatékos

3.1.1.7. Egyéb, éspedig ..................................

3.1.1.8. Egyéb, éspedig ..................................

3.1.1.9. Egyéb, éspedig ..................................

3.2. Fejlesztõ felkészítés feladatainak ellátása

3.3. Logopédiai ellátás

3.4. Konduktív pedagógiai ellátás

3.5. Utazószakember-hálózat mûködtetése

3.6. Egyéb, éspedig ..................................................

4. Egységes konduktív- és gyógypedagógiai módszertani
intézmény

–

4.1. Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás

4.1.1. Fogyatékosság típusa –

4.1.1.1. Testi

4.1.1.2. Értelmi

4.1.1.3. Érzékszervi

4.1.1.4. Beszéd

4.1.1.5. Autista

4.1.1.6. Súlyosan, halmozottan fogyatékos

4.1.1.7. Egyéb, éspedig ...................................

4.1.1.8. Egyéb, éspedig ...................................

4.1.1.9. Egyéb, éspedig ...................................

4.2. Fejlesztõ felkészítés feladatainak ellátása

4.3. Logopédiai ellátás

4.4. Konduktív pedagógiai ellátás

4.5. Gyógytestnevelés

4.6. Utazószakember-hálózat mûködtetése

4.7. Óvodafeladatot ellátó intézményegység

4.8. Általános iskolai feladatot ellátó intézményegység

4.9. Szaktanácsadás

4.10. Pedagógiai tájékoztatás
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Jellemzõk telephelyenkénti bontásban

Szék-
helyen

A székhelyen kívüli telephelyeken

4.11. Igazgatási, pedagógiai szolgáltatás

4.12. Pedagógusok képzésének, továbbképzésének
és önképzésének segítése, szervezése

4.13. Tanulói tájékoztató, tanácsadó szolgálat

4.14. Fejlesztõ iskolai feladatot ellátó intézményegység

Egyéb, éspedig
....................................................................................................

Egyéb, éspedig
....................................................................................................

Felelõsségem tudatában kijelentem, hogy az adatlapon közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

P. H. P. H.

………………………… ........... ....................... .........
Helység év hó nap

………………………… …………………………
intézményvezetõ fenntartó képviselõje
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OM–0012/190 Adatlap
A korai fejlesztés, gondozás feladataiban részt vevõ nem közoktatási intézmény mûködésérõl

Lapszám:
Intézmény OM azonosítója:

1. FÉRÕHELY A SZÉKHELYEN ÉS A TÖBBI
TELEPHELYEN ÖSSZESEN

…………… db

Jellemzõk telephelyenkénti bontásban

Szék-
helyen

A székhelyen kívüli telephelyeken

_ _ _ _ _

2. A KORAI FEJLESZTÉST, GONDOZÁST ELLÁTJA –

2.1. Bölcsõde

2.2. Fogyatékosok ápoló, gondozó otthona

2.3. Fogyatékosok rehabilitációs intézménye

2.4. Fogyatékosok nappali intézménye

2.5. Gyermekotthon

2.6. Egyéb, éspedig: .....................................................

3. Fogyatékosság típusa –

3.1. Testi

3.2. Értelmi

3.3. Érzékszervi

3.4. Beszéd

3.5. Autista

3.6. Halmozottan

3.7. Egyéb, éspedig..................................

3.8. Egyéb, éspedig..................................

3.9. Egyéb, éspedig..................................

Felelõsségem tudatában kijelentem, hogy az adatlapon közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

P. H. P. H.

………………………… ........... ....................... .........
Helység év hó nap

………………………… …………………………
intézményvezetõ fenntartó képviselõje
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OM–0013 Kiegészítõ adatlap az intézményi feladatok ellátásáról

Intézmény OM azonosítója:
Kapcsolódó adatlap sorszáma:

Jellemzõk telephelyenkénti bontásban

Szék-
helyen

A székhelyen kívüli telephelyeken

_ _ _ _ _

1. Általános feltételek szerinti nevelés-oktatás –

1.1. Szervezésének módja –

1.1.1. Önálló óvoda/iskola

1.1.2. Önálló óvodai/iskolai csoport/osztály

1.1.3. Vegyes csoport/osztatlan

1.1.4. Óvodai/iskolai csoport/osztály

1.1.4.1. Hátrányos, halmozottan helyzetû gyermekek,
tanulók ellátása

1.1.4.2. Egyéb, éspedig................................

1.1.4.3. Egyéb, éspedig: ..................................................

1.2. Szervezésének formája (de nem nemzeti, etnikai) –

1.2.1. Anyanyelvû óvoda/iskola

1.2.2. Kétnyelvû óvoda/iskola

1.2.3. Nemzetközi óvoda/iskola

1.2.4. Egyéb, éspedig: .....................................................

1.2.5. Egyéb, éspedig: .....................................................

1.3. Nevelés/oktatás nyelve (nemzeti, etnikai; nevelés
nyelvét ne itt jelölje)

–

1.3.1. Magyar

1.3.2. Nyelvi elõkészítõ évfolyam célnyelvének
megnevezése:

1.3.3. A nyelv megnevezése: ...............................................

1.3.4. A nyelv megnevezése: ...............................................

1.3.5. A nyelv megnevezése: ...............................................

1.3.6. A nyelv megnevezése: ................................................

1.4. Emelt szintû oktatás –

1.4.1. A tantárgy megnevezése: .............................................

1.4.2. A tantárgy megnevezése: .............................................

1.4.3. A tantárgy megnevezése: .............................................

1.4.4. A tantárgy megnevezése: .............................................

2. Nemzeti, etnikai kisebbségi nevelés-oktatás –

2.1. Szervezésének módja –

2.1.1. Önálló óvoda/iskola

2.1.2. Önálló óvodai/iskolai csoport/osztály

2.1.3. Vegyes óvodai/iskolai csoport/osztály

2.1.4. Egyéb, éspedig: ..........................................................

2.1.5. Egyéb, éspedig: ..........................................................

2.2. Szervezésének formája –

2.2.1. Anyanyelvû (kisebbségi nyelvû) óvoda/iskola

2.2.2. Kétnyelvû kisebbségi óvoda/iskola
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Jellemzõk telephelyenkénti bontásban

Szék-
helyen

A székhelyen kívüli telephelyeken

_ _ _ _ _

2.2.3. Nyelvoktató kisebbségi óvoda/iskola

2.2.3.1. Hagyományos

2.2.3.1. Bõvített

2.2.4. Cigány kulturális nevelést folytató óvoda/iskola

2.2.5. Nyelvoktató kisebbségi iskola

2.2.6. Kiegészítõ kisebbségi iskola

2.2.6. Nemzetközi óvoda/iskola

2.2.7. Egyéb, éspedig: ..........................................................

2.2.8. Egyéb, éspedig: ..........................................................

2.3. Nevelés/oktatás nyelve –

2.3.1. A kisebbségi nyelv megnevezése: ................................

2.3.2. Cigány kisebbségi nevelés

2.3.2.1. Kisebbség nyelvén (romani vagy beás)

2.3.2.2. Két nyelven (magyar és romani)

2.3.2.3. Két nyelven (magyar és beás)

2.3.2.4. Cigány kulturális nevelés/oktatás keretében,
magyar nyelven

2.3.3.5. Egyéb, éspedig: ....................................................

3. Sajátos nevelési igényû gyermekek –

3.1. Szervezésének módja –

3.1.1. Önálló óvoda/iskola

3.1.2. Önálló óvodai/iskolai csoport/osztály

3.1.3. Integrált óvodai/iskolai csoport/osztály

3.1.4. Egyéb, éspedig: .........................................................

3.1.5. Egyéb, éspedig: ..........................................................

3.2. Szervezésének formája –

3.2.1. Anyanyelvû óvoda/iskola

3.2.2. Kétnyelvû óvoda/iskola

3.2.3. Nemzetközi óvoda/iskola

3.2.4. Egyéb, éspedig: .........................................................

3.2.5. Egyéb, éspedig: ..........................................................

3.3. Sajátos nevelési/oktatási igény típusa –

3.3.1. Fogyatékos

3.3.1.1. Testi fogyatékos

3.3.1.2. Értelmi fogyatékos

3.3.1.3. Érzékszervi fogyatékos

3.3.1.3.1. Látási

3.3.1.3.2. Hallási

3.3.1.4. Beszéd fogyatékos

3.3.1.5. Autista

3.3.1.6. Halmozottan

3.3.1.7. Egyéb, éspedig ....................................

3.3.2.2. Egyéb, éspedig ....................................

3.3.2.2. Egyéb, éspedig .....................................
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Jellemzõk telephelyenkénti bontásban

Szék-
helyen

A székhelyen kívüli telephelyeken

_ _ _ _ _

4. Nem magyar nyelvû, két tanítási nyelvû –

4.1. Két tanítási nyelvû oktatás –

4.1.1. Szervezésének módja

4.1.1.1. Önálló óvoda, iskola

4.1.1.2. Óvodai/iskolai tagozat

4.1.1.3. Óvodai/iskolai csoport/osztály

4.1.2. Nevelés, oktatás nyelve

4.1.2.1. Angol

4.1.2.2. Német

4.1.2.3. Francia

4.1.2.4. Egyéb, éspedig

4.1.2.5. Egyéb, éspedig

4.2. A nem magyar nyelvû oktatás –

4.2.1. Szervezésének módja

4.2.1.1. Önálló óvoda, iskola

4.2.1.2. Óvodai/iskolai tagozat

4.2.1.3. Óvodai/iskolai csoport/osztály

4.2.2. Nevelés, oktatás nyelve

4.2.2.1. Angol

4.2.2.2. Német

4.2.2.3. Francia

4.2.2.4. Egyéb, éspedig

4.2.2.5. Egyéb, éspedig

5. Speciális feltételek szerinti –

5.1. Szervezésének módja –

5.1.1. Önálló óvoda/iskola

5.1.2. Önálló óvodai/iskolai csoport/osztály

5.1.3. Integrált óvodai/iskolai csoport/osztály

5.1.4. Egyéb, éspedig: .....................................................

5.1.5. Egyéb, éspedig: ....................................................

5.2. Szervezésének formája (de nem nemzeti, etnikai) –

5.2.1. Magyar óvoda/iskola

5.2.2. Kétnyelvû óvoda/iskola

5.2.3. Nemzetközi óvoda/iskola

5.2.4. Egyéb, éspedig: .....................................................

5.2.5. Egyéb, éspedig: ...................................................

5.3. Nevelés/oktatás nyelve (nemzeti, etnikai nevelés nyelvét
ne itt jelölje)

–

5.3.1. Magyar

5.3.2. A nyelv megnevezése: ..............................................

5.3.3. A nyelv megnevezése: ..............................................

5.3.4. A nyelv megnevezése: ..............................................

5.3.5. A nyelv megnevezése: ..............................................

5.4. Módszer –
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Jellemzõk telephelyenkénti bontásban

Szék-
helyen

A székhelyen kívüli telephelyeken

_ _ _ _ _

5.4.1. Waldorf

5.4.2. Egyéb, éspedig: ........................................................

5.4.3. Egyéb, éspedig: ........................................................

6. Felzárkóztató szakiskola oktatás –

6.1. Szervezésének módja –

6.1.1. Önálló iskola

6.1.2. Önálló iskolai osztály

6.1.3. Integrált iskolai osztály

6.1.4. Egyéb, éspedig: .....................................................

6.1.5. Egyéb, éspedig: ......................................................

6.2. Szervezésének formája –

6.2.1. Tíz hónapig tartó felzárkóztató oktatás

6.2.2. Húsz hónapig tartó felzárkóztató oktatás

6.2.3. Szakképzést elõkészítõ évfolyam

6.2.4. Egyéb, éspedig: ......................................................

6.2.5. Egyéb, éspedig: .......................................................

6.3. Oktatás nyelve (nemzeti, etnikai nevelés nyelvét ne itt
jelölje)

–

6.3.1. Magyar

6.3.2. A nyelv megnevezése: .................................................

6.3.3. A nyelv megnevezése: ................................................

6.3.4. A nyelv megnevezése: .................................................

6.3.5. A nyelv megnevezése: ................................................

7. Iskolai rendszerû szakképzés –

7.1. Szervezésének módja –

7.1.1. Önálló iskola

7.1.2. Önálló iskolai osztály

7.1.3. Integrált iskolai osztály

7.1.3.1. Hátrányos, halmozottan helyzetû tanulók ellátása

7.1.3.2. Egyéb, éspedig

7.1.4. Egyéb, éspedig: ...........................................................

7.1.5. Egyéb, éspedig: ...........................................................

7.2. Szervezésének formája (de nem nemzeti, etnikai) –

7.2.1. Anyanyelvû iskola

7.2.2. Kétnyelvû iskola

7.2.3. Nemzetközi iskola

7.2.4. Egyéb, éspedig: ...........................................................

7.2.5. Egyéb, éspedig: ...........................................................

7.3. Oktatás nyelve (nemzeti, etnikai nevelés nyelvét ne itt
jelölje)

–

7.3.1. Magyar

7.3.2. A nyelv megnevezése: ...............................................

7.3.3. A nyelv megnevezése: ...............................................

7.3.4. A nyelv megnevezése: ...............................................
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Jellemzõk telephelyenkénti bontásban

Szék-
helyen

A székhelyen kívüli telephelyeken

_ _ _ _ _

7.3.5. A nyelv megnevezése: ...............................................

7.4. Szakmacsoportok –

7.4.1. A szakmacsoport kódja: .........

7.4.2. A szakmacsoport kódja: .........

7.4.3. A szakmacsoport kódja: .........

8. Hátrányos helyzetû gyermekek/tanulók ellátása –

8.1. Integráltan

8.2. Külön gyermek/tanulócsoportban, osztályban

8.3. Egyéni felkészítés

9. Alapfeladatként ellátott pedagógiai szakszolgálati feladatok –

9.1. Logopédiai ellátás

9.2. Konduktív pedagógiai ellátás

9.3. Gyógytestnevelés

Felelõsségem tudatában kijelentem, hogy az adatlapon közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

P. H. P. H.

………………………… ........... ....................... .........
Helység év hó nap

………………………… …………………………
intézményvezetõ fenntartó képviselõje

2. számú melléklet a 229/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

[7. számú melléklet a 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelethez]

NYILATKOZAT
halmozottan hátrányos helyzet megállapításához

1. A nyilatkozat célja annak megállapítása, hogy a hátrányos helyzetû gyermek, tanuló halmozottan hátrányos
helyzetû.

2. Ahhoz, hogy a hátrányos helyzetû gyermek, tanuló jogosultságát meg lehessen állapítani, ismerni kell azt az infor-
mációt, amely a halmozottan hátrányos helyzet megítéléséhez szükséges. A gyermek, tanuló akkor minõsül halmozottan
hátrányosnak, ha a törvényes felügyeletet gyakorló szülõ, illetve szülõk legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamát fejez-
ték be sikeresen.

3. Ilyen adat felvételére csak és kizárólag az érdekelt önkéntes, az errõl szóló megfelelõ, személyesen kapott tájékoz-
tatás megadása után tett nyilatkozata alapján kerülhet sor.
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Gyermek, tanuló adatai:

Gyermek,
tanuló neve1

Születési hely,
idõ

A gyermek,
tanuló lakhelye,

tartózkodási
helye

A gyermek,
tanuló

intézményének
OM

azonosítója2

Intézmény
neve, ahol
a gyermek,

tanuló tanul,
vagy óvodai

elhelyezésben
részesül

Intézmény
székhelyének

címe

Amennyiben
a tanuló nem
a székhely

szerinti
iskolaépületben

tanul vagy
óvodába jár,
annak címe
(telephely)

Tankötele-
zettség meg-
kezdésének

ideje

Az óvodába
lépés ideje

1 A táblázat sorai a gyermekek, tanulók száma szerint bõvíthetõek.
2 Az ügyintézõ tölti ki a www.kir.hu honlapon található adatok figyelembevételével.
3 Amennyiben az adatlap kitöltésekor az iskolai tanév már befejezõdött, azt az évfolyamot kell megjelölni, amelyre a tanuló szeptembertõl járni fog.

Szülõk adatai:

A)

Név:

Születési hely, idõ:

Legmagasabb iskolai vég-
zettség:

8 általános iskolai végzettség vagy annál kevesebb4

Nem nyilatkozom.5

B)

Név:

Születési hely, idõ:

Legmagasabb iskolai vég-
zettség:

8 általános iskolai végzettség vagy annál kevesebb4

Nem nyilatkozom.5

4 Idetartozik a 8 általános iskola elvégzését követõen iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett szakképesítés (tanfolyam) is, pl. a nem szakiskolá-
ban (régebbi nevén szakmunkásképzõben) megszerzett OKJ-s szakvizsgák, tovább- és átképzések.

5 Statisztikai adat képzésekor, ha a szülõ a „nem nyilatkozik” rovatot tölti ki, a gyermek, tanuló nem tekinthetõ halmozottan hátrányos helyzetûnek.

Ha a törvényes felügyeletet a nyilatkozó szülõ egyedül gyakorolja, a B) táblázatot nem kell kitölteni.

A nyilatkozatban közölt adatokat a jegyzõ kizárólag a halmozottan hátrányos helyzet meghatározására használhatja
fel, illetve az óvodai, iskolai körzethatároknak a jogszabályban elõírtak szerinti kialakításához.

Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a fent leírt adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: ........................... év ............. hó ..... nap

......................................................
nyilatkozó szülõ

.......................................................
ügyintézõ”
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3. számú melléklet a 229/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

[8. számú melléklet a 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelethez]

Adatok az iskolai tankönyvmegrendelésrõl

A közoktatási intézmény
neve:

Az OM azonosítója:

Az intézményvezetõ neve:

Az iskola a közoktatási tankönyvjegyzékre felvett tankönyvek közül az alábbiakat rendelte meg a ................... tanévre

Sorszám
A tankönyv kiadói

kódja
Megrendelt mennyiség

(db)
Sorszám

A tankönyv kiadói
kódja

Megrendelt mennyiség
(db)

Az iskola a közoktatási tankönyvjegyzékre fel nem vett tankönyvek, illetve könyvek közül az alábbiakat rendelte meg
a ................... tanévre

Sorszám
A tankönyv, illetve

kiadói kódja
Megrendelt mennyiség

(db)
Sorszám

A tankönyv, illetve
könyv kiadói kódja

Megrendelt mennyiség
(db)

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

P. H.

.................................................................
intézményvezetõ aláírása

4. számú melléklet
a 229/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

Hatályukat vesztõ kormányrendeletek

a) 54/1999. (III. 31.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkezõ
20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról,

b) 185/1999. (XII. 13.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésrõl, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a tovább-
képzésben részt vevõk juttatásairól és kedvezményeirõl szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról,

c) 16/2000. (II. 11.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.)
Korm. rendelet módosításáról,

d) 273/2000. (XII. 27.) Korm. rendelet az oktatási ágazatot érintõ egyes kormányrendeletek módosításáról,
e) 111/2001. (VI. 22.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.)

Korm. rendelet módosításáról,
f) 78/2002. (IV. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzata és más, a közoktatást érintõ kormányrende-

letek módosításáról,
g) 71/2003. (V. 27.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.)

Korm. rendelet módosításáról,



A Kormány
233/2007. (IX. 4.) Korm.

rendelete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló

1992. évi XXXIII. törvény felsõoktatásban való
végrehajtásáról és a felsõoktatási intézményekben

történõ foglalkoztatás egyes kérdéseirõl szóló
53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet módosításáról

A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
(a továbbiakban: Ftv.) 153. §-a (1) bekezdésének 2., 5.,
12–13., 16–17. és 23. pontjában, a közalkalmazottak jog-
állásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiak-
ban: Kjt.) 2. §-ában, 22. §-a (4)–(5) bekezdésében,
61. §-ában, 79/C. §-ában és 85. §-ában, továbbá az Alkot-
mány 35. § (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatal-
mazás alapján – a 2. § (2)–(3) és (5) bekezdése tekinteté-
ben a Magyar Rektori Konferencia egyetértésével – a Kor-
mány a következõket rendeli el:

1. §

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény felsõoktatásban való végrehajtásáról és a
felsõoktatási intézményekben történõ foglalkoztatás egyes
kérdéseirõl szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) II. fejezete a fejezetcímet követõen az
alábbi új alcímekkel és 1/A–1/D. §-sal egészül ki:

„[A Kjt. 20/B. § (2) bekezdéséhez]

„1/A. § Nem kötelezõ pályázat kiírása – amennyiben
az Ftv. eltérõen nem rendelkezik –

a) olyan munkakör betöltése esetén, amely tekinteté-
ben – 90 napon belül – már legalább két alkalommal ered-
ménytelenül került kiírásra pályázati felhívás;

b) olyan munkakör betöltése esetén, amelynek hala-
déktalan betöltése a folyamatos ellátás biztonságos meg-
szervezéséhez elengedhetetlenül szükséges, és a folyama-
tos ellátás nyújtásához szükséges személyi feltételek más
munkaszervezési eszközökkel nem biztosíthatók;

c) a melléklet 12–15. pontja szerinti egyéb munkakö-
rök létesítéséhez.

[A Kjt. 22. § (4) bekezdéséhez]

1/B. § A gyakornoki idõ meghatározása szempontjából
felsõoktatási intézmények alaptevékenységének ellátásá-
val a mellékletben meghatározott tanári munkakörök füg-
genek össze.

[A Kjt. 22. § (5) bekezdéséhez]

1/C. § Nem kell kikötni gyakornoki idõt azon tanári
munkakörbe kinevezett közalkalmazott esetében, aki tu-
dományos fokozattal (Doctor of Philosophy; Doctor of
Liberal Arts) rendelkezik.

[A Kjt. 22. § (9) bekezdéséhez]

1/D. § (1) A gyakornoki idõvel kapcsolatos szakmai kö-
telezettségek – a kinevezésben meghatározott munkakör,
illetõleg munkaköri leírás figyelembevételével – a (2) be-
kezdés szerinti követelmények alapján állapíthatók meg.

(2) A gyakornok:

a) ismerje az intézmény szervezeti és mûködési rend-
jét, foglalkoztatási követelményrendszerét, hallgatói kö-
vetelményrendszerét, valamint a képzési programját,
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h) 232/2004. (VIII. 6.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkezõ
20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról,

i) 80/2005. (IV. 28.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkezõ
20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról,

j) 148/2005. (VII. 27.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.)
Korm. rendelet, valamint a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII. 17.)
Korm. rendelet módosításáról,

k) 239/2005. (X. 25.) Korm. rendelet a felsõoktatási intézmények felvételi eljárásainak általános szabályairól szóló
269/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, illetve a pedagógus-továbbképzésrõl, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a to-
vábbképzésben részt vevõk juttatásairól és kedvezményeirõl szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról,

l) 70/2006. (III. 28.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkezõ
20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról,

m) 75/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpontról szóló 105/1999.
(VII. 6.) Korm. rendelet módosításáról,

n) 119/2006. (V. 15.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkezõ
20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról.



b) ismerje az intézmény célkitûzéseit, azok gyakorlati
megvalósulását,

c) gyakorlatban mélyítse el a korszerû oktatáshoz kap-
csolódó eszközök használatához szükséges ismereteket,

d) váljon alkalmassá a hátrányos helyzetû, fogyatékos-
sággal élõ hallgatók egyéni fejlesztésére,

e) ismerje meg a munkakörére vonatkozó foglalkoz-
tatási alapelveket, az oktatásszervezés gyakorlati felada-
tait.

(3) A számonkérés feltételeit, a gyakornok szakmai ve-
zetõjének feladatait, a gyakornoki minõsítés különös sza-
bályait az intézmény foglalkoztatási követelményrendsze-
re tartalmazza.

(4) Az intézmény azon szervezeti egységének vezetõje,
ahová a gyakornokot munkavégzésre beosztották, tan-
évenként legalább egy alkalommal értékeli a gyakornok
tevékenységét, az ismeretek elsajátítását, a gyakornok szá-
mára az intézmény követelményrendszerében meghatáro-
zott rendszerességgel konzultációs lehetõséget biztosít.

(5) A minõsítésrõl az intézményi szervezeti egység
vezetõjének – a gyakornok szakmai segítõje véleményét
is figyelembe vevõ – javaslatára a munkáltatói jogok gya-
korlója dönt.”

2. §

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

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a felsõok-
tatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a szakindítás eljá-
rási rendjérõl szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) 13. §-ának (11) bekezdése he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

„(11) A fõiskolai szintû tanári szakképzettség megszer-
zését követõen az adott képzési területen, illetve szakterü-
leten egy tanári szakképzettség megszerzésére irányuló
képzésben az (1) bekezdés a)–c) pontjaiban meghatározott
követelmények teljesítéséhez legalább 60, két tanári szak-
képzettség megszerzéséhez legalább 90 kreditet kell
összegyûjteni úgy, hogy a korábbi tanulmányok az isme-
retanyag összevetésével kreditértékként beszámíthatók
azzal, hogy az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
követelményekhez rendelhetõ kreditek értéke egy tanári
szakképzettség esetén legalább 30, két tanári szakképzett-
ség esetén legalább 60.”

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Rendelet
a) 1. számú mellékletének harmadik oszlopa az infor-

matika képzési területen kiegészül a „molekuláris bioni-
ka” szövegrésszel, negyedik oszlopa a „210” szöveg-
résszel,

b) 2. számú mellékletének harmadik oszlopában a „ta-
karmányozási-takarmánybiztonsági mérnöki” szövegrész
helyébe a „takarmányozási és takarmánybiztonsági mér-

nöki” szövegrész, az „irodalomtudomány” szövegrész he-
lyébe az „irodalom- és kultúratudomány” szövegrész, a
„nyelvtudomány (pl. alkalmazott nyelvészet, elméleti
nyelvészet szakirányokkal)” szövegrész helyébe a „nyelv-
tudomány” szövegrész, az „angol nyelv és irodalom
(pl. angol elméleti és alkalmazott nyelvészet szakirányok-
kal)” szövegrész helyébe az „anglisztika” szövegrész, a
„német nyelv és irodalom” szövegrész helyébe a „német
nyelv, irodalom és kultúra” szövegrész, a „francia nyelv és
irodalom” szövegrész helyébe a „francia nyelv, irodalom
és kultúra” szövegrész, az „olasz nyelv és irodalom” szö-
vegrész helyébe az „olasz nyelv, irodalom és kultúra szö-
vegrész, a „portugál nyelv és irodalom” szövegrész helyé-
be a „portugál nyelv, irodalom és kultúra” szövegrész, a
„román nyelv és irodalom” szövegrész helyébe a „román
nyelv, irodalom és kultúra” szövegrész, a „spanyol nyelv
és irodalom” szövegrész helyébe a „spanyol nyelv, iroda-
lom és kultúra” szövegrész, a „forma- és környezettervezõ
mérnöki” szövegrész helyébe a „forma- és vizuális kör-
nyezettervezõ mérnöki” szövegrész, a „védelmi vezetés-
technikai rendszertervezõ” szövegrész helyébe a „védelmi
vezetéstechnikai rendszerszervezõ” szövegrész, a
„klasszikus balett-mûvész” szövegrész helyébe a „klasszi-
kus balettmûvész” szövegrész lép,

c) 2. számú mellékletének harmadik oszlopa az agrár
képzési területen kiegészül a „birtokrendezõ mérnök” szö-
vegrésszel, az ötödik oszlopa a „120” szövegrésszel,

d) 2. számú mellékletének harmadik oszlopa a bölcsé-
szettudomány képzési területen, a magyar alapképzési
szakhoz kapcsolódóan kiegészül az „alkalmazott nyelvé-
szet” szövegrésszel, az ötödik oszlopa a „120” szöveg-
résszel,

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

f) 2. számú mellékletének harmadik oszlopa a bölcsé-
szettudomány képzési területen, az ókori nyelvek és kultú-
rák alapképzési szakhoz kapcsolódóan kiegészül a
„klasszika filológia” szövegrésszel, az ötödik oszlopa a
„120” szövegrésszel,

g) 2. számú mellékletének harmadik oszlopa a bölcsé-
szettudomány képzési területen, a pedagógia alapképzési
szakhoz kapcsolódóan kiegészül a „neveléstudományi”
szövegrésszel, az ötödik oszlopa a „120” szövegrésszel,

h) 2. számú mellékletének harmadik oszlopa a társada-
lomtudomány képzési területen kiegészül a „survey sta-
tisztika” szövegrésszel, az ötödik oszlopa a „120” szöveg-
résszel,

i) 2. számú mellékletének harmadik oszlopa a mûszaki
képzési területen, a biomérnöki alapképzési szakhoz kap-
csolódóan kiegészül a „biomérnöki” szövegrésszel, az ötö-
dik oszlopa a „120” szövegrésszel,
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j) 2. számú mellékletének harmadik oszlopa az orvos-
és egészségtudomány képzési területen kiegészül a „táp-
lálkozástudományi” szövegrésszel, az ötödik oszlopa a
„120” szövegrésszel,

k) 2. számú mellékletének harmadik oszlopa a termé-
szettudomány képzési területen kiegészül az „anyagtudo-
mány” szövegrésszel, alatta a „földtudomány” szöveg-
résszel, alatta a „molekuláris biológia” szövegrésszel, az
ötödik oszlopa a „120” szövegrésszel, alatta a „120” szö-
vegrésszel, alatta a „120” szövegrésszel,

l) 2. számú mellékletében a gazdaságtudományok kép-
zési területen az „survey statisztika” szövegrész hatályát
veszti,

m) 3. számú mellékletében az „erkölcstantanár” szö-
vegrész helyébe az „etikatanár” szövegrész lép,

n) 3. számú melléklete az „újgörögtanár/újgörög- és
nemzetiségigörög-tanár” szövegrész alatt kiegészül az
,,ógörögtanár” szövegrésszel, az „ember és társadalom
mûveltségterületi tanár” szövegrész alatt kiegészül a
„pedagógiatanár” szövegrésszel, az „andragógus tanár”
szövegrész alatt kiegészül a „könyvtárpedagógia-tanár”
szövegrésszel,

o) 3. számú mellékletében a „pedagógiatanár” szöveg-
rész hatályát veszti,

p) 3. számú mellékletében a „gazdaságtudományi kép-
zési terület alapképzési szakjain szerezhetõ közgazdász
szakképzettségek szerint differenciálódó közgazdászta-
nár” szövegrész helyébe az „elméleti gazdaságtan, keres-
kedelem és marketing, pénzügy és számvitel, turiz-
mus-vendéglátás, vállalkozási ismeretek szakirányok sze-
rint differenciálódó közgazdásztanár” szövegrész lép,

q) 3. számú mellékletében a „zenemûvészeti képzési ág
alapképzési szakjain, illetve szakirányain szerezhetõ szak-
képzettségek szerint differenciálódó zenemûvész tanár”
szövegrész helyébe a „zenemûvészeti képzési ág alapkép-
zési szakjain, illetve szakirányain szerezhetõ szakképzett-
ségek szerint differenciálódó zenetanár” szövegrész lép,

r) 3. számú mellékletében a „gyógypedagógus tanár”
szövegrész helyébe a „gyógypedagógus tanár3” szöveg-
rész lép, valamint a lábjegyzet kiegészül „3 A tanári szak-
képzettség a mesterfokozatot adó nem tanári szakképzett-
séggel párhuzamosan vagy annak megszerzése után sze-
rezhetõ két tanári szakképzettséget adó képzésben. A
gyógypedagógus-tanár szakképzettség bármely közisme-
reti tanári szakképzettséggel társítható.” szövegrésszel,

s) 3. számú mellékletében a 3 lábjegyzetben a „kommu-
nikáció és média” szövegrész helyébe a „kommunikáció
és médiatudomány” szövegrész lép.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a felsõok-
tatásban részt vevõ hallgatók juttatásairól és az általuk fi-
zetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Korm. r.)

a) 2. §-a (1) bekezdésének h) pontja helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„h) saját bevétel: a felsõoktatási törvény 125. §-ának
(3)–(4) bekezdése szerinti térítési díj, továbbá az intézmé-
nyi szabályzatban meghatározott szolgáltatási díj, vala-
mint az intézmény vállalkozási tevékenységének eredmé-
nye, gazdasági társaságtól kapott támogatásból származó
bevétele, továbbá a pályázat útján kifejezetten ösztöndíj fi-
zetésére kapott támogatás.”;

b) 3. §-a (1) bekezdés de) pontjában a „négy” szöveg-
rész helyébe a „hat” szövegrész lép;

c) 5. §-a (1) bekezdésében az „összesített kretindex
alapján képzett rangsor” szövegrész helyébe „összesített
korrigált kreditindex alapján képzett rangsor” szövegrész
lép;

d) 16. §-a (2) bekezdésének e) pontja helyébe az alábbi
rendelkezés lép:

„e) árva”;
e) 26. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Nemzetközi megállapodás vagy a kedvezménytör-

vény alapján részképzésben részt vevõ nem magyar állam-
polgárok esetében az (1)–(5) bekezdés rendelkezéseit kell
alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az adományozott ösz-
töndíj a részképzés idõtartamára szól.”;

f) 29. §-át megelõzõ alcímben a „(5) bekezdéséhez”
szövegrész helyébe a „(6) bekezdéséhez” szövegrész lép;

g) 29. §-a (5) bekezdésének b) pontjában az „éves kre-
ditindexe” szövegrész helyébe az „összesített kreditinde-
xe” szövegrész lép;

h) 30. §-ában az „az 5. § aa) pontja” szövegrész helyé-
be az „a 7. § aa) pontja” szövegrész lép;

i) 33. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„(1) A hallgatói ösztöndíj-támogatás esetében a jogo-
sulti létszám az államilag támogatott teljes idejû alapkép-
zésben, mesterképzésben, egyetemi szintû képzésben, fõ-
iskolai szintû képzésben vagy felsõfokú szakképzésben
részt vevõ hallgatók száma. A számítás során a 2006. szep-
tember 1-je elõtt tanulmányokat kezdett hallgatókat legfel-
jebb a képzési idõt nem meghaladó számú félévben lehet
figyelembe venni.”;

j) 34. §-a (1) bekezdésében a „7. § ha) pontja” szöveg-
rész helyébe a „7. § ea) pontja” szövegrész lép;

k) 36. §-a (1) bekezdésének helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) Az a hallgató, aki
a) 2006. december 31-je elõtt létesített hallgatói jogvi-

szonyt és
aa) költségtérítéses képzésben vett részt és a félév (ok-

tatási idõszak) elsõ napján terhességi-gyermekágyi se-
gélyben, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési
támogatásban vagy gyermekgondozási díjban részesült,
vagy

ab) közismereti tanári vagy hittanár-nevelõ szakon
egyszakos tanári oklevéllel már rendelkezõ magyar állam-
polgárságú hallgatóként második közismereti tanári szak-
képzettség megszerzésére irányuló szakon az adott tanári
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szak képesítési követelményeiben meghatározott idõtar-
tamban folytat tanulmányokat, és

b) a félév (oktatási idõszak) elsõ napján az aa) vagy az
ab) pontok szerinti feltételeknek eleget tesz,
azon a szakon, szakképzésben, melyben e rendelet
hatálybalépése elõtt az aa) vagy az ab) pont alapján koráb-
ban költségtérítés-mentességben részesült, a b) pont sze-
rinti félévben (oktatási idõszakban) költségtérítés fizetésé-
re nem kötelezhetõ.”

(5) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti az R. 4. §-ának (1) bekezdése, valamint a Korm. r.
2. §-ának (2) bekezdése.

(6) 2008. január 1-jén hatályát veszti az R. 1/A. §
c) pontja.

(7) Ez a rendelet 2008. január 2-án hatályát veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Az oktatási és kulturális miniszter
33/2007. (VIII. 31.) OKM

rendelete
egyes közoktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítõ
támogatások igénylésének, döntési rendszerének,
folyósításának és elszámolásának rendjérõl szóló

OKM rendeletek módosításáról

A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésérõl szóló
2006. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: költségvetési
törvény) 5. számú mellékletének 6. és a 18. a) pontjaiban,
továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
94. §-a (1) bekezdésének c) pontjában, valamint a Magyar
Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi XXXI. törvény
7. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,
figyelemmel a költségvetési törvény 13. § (1) bekezdésére,
valamint a 31. § (1) bekezdés a)–d) pontjára, az önkormány-
zati és területfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró önkormányzati és terü-
letfejlesztési miniszterrel egyetértésben, az oktatási és kul-
turális miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 167/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontja szerinti feladatkö-
römben eljárva a következõket rendelem el:

A nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott
kiegészítõ támogatás igénylésének,

döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának
rendjérõl szóló 8/2007. (II. 15.) OKM rendelet

módosítása

1. §

A nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott
kiegészítõ támogatás igénylésének, döntési rendszerének,

folyósításának és elszámolásának rendjérõl szóló 8/2007.
(II. 15.) OKM rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. §-a a kö-
vetkezõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A 2007. június 30-áig tankönyvvé nyilvánított ki-
sebbségi nyelv és irodalom, népismeret, valamint a ki-
sebbségi nyelvû közismereti tankönyvek beszerzésének
térítésére felhasználható támogatást az e rendelet
6/A. §-ában meghatározott eljárási rend alapján a fenntar-
tók pótlólagosan jogosultak igényelni. E tankönyvek be-
szerzési és fogyasztói árát a miniszter közleményben álla-
pítja meg.”

2. §

Az R1. 4. §-a a következõ (4)–(5) bekezdéssel egészül
ki:

„(4) A szomszédos országokkal kötött kisebbségvédel-
mi megállapodások alapján mûködõ kisebbségi vegyes
bizottságok tevékenységérõl és ajánlásairól szóló
2175/2005. (VIII. 26.) Korm. határozatnak magyar–horvát
viszonylatban az 1., valamint magyar–román viszonylat-
ban a 6. pontjában megfogalmazott feladatok megvalósítá-
sához a fenntartók újabb támogatási igényt is benyújthat-
nak.

(5) A (4) bekezdés szerinti igénylések esetében a támo-
gatás mértéke legfeljebb 100 millió forint.”

3. §

Az R1. a következõ 6/A. §-sal és az azt megelõzõ cím-
mel egészül ki:

„A pótlólagos igénylések benyújtásának
és folyósításának szabályai

6/A. § (1) A fenntartó pótlólagos támogatási igényt
nyújthat be a 2. § (5) bekezdése szerinti kisebbségi nyelv
és irodalom, népismeret, valamint a kisebbségi nyelvû
közismereti tankönyvek beszerzésének térítésére, vala-
mint a 4. § (4) bekezdése szerinti kisebbségi vegyes bizott-
ságok ajánlásaiban szereplõ közoktatási feladatok megva-
lósításához.

(2) A tankönyvtámogatások igénylése e rendelet 2. szá-
mú mellékletének kitöltésével történik. A kitöltött adatlap-
hoz csatolni kell:

a) az érintett iskola anyanyelv és irodalom, népismeret
és kisebbségi nyelvû közismereti tankönyvei, munkafüze-
tei rendelésének a fenntartó által hitelesített másolatát,

b) nyilatkozatot arról, hogy a pályázónak nincs esedé-
kessé vált meg nem fizetett köztartozása, és rendezett
munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik,

c) a lebonyolítási díj átutalását igazoló bizonylat máso-
latát, vagy a mentességrõl, illetve a korábbi megfizetés té-
nyérõl szóló nyilatkozatot.

(3) A kisebbségi vegyes bizottságok ajánlásaiban sze-
replõ közoktatási feladatok megvalósításához nyújtott pót-
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lólagos támogatás igénylése e rendelet 4. számú mellékle-
tének kitöltésével történik. A kitöltött adatlaphoz csatolni
kell:

a) a feladat leírását,
b) részletes költségvetést, mely tételesen tartalmazza a

pénzfelhasználás ütemezését,
c) a tulajdoni lap másolatát a jelzett ingatlanról,
d) nyilatkozatot arról, hogy a pályázónak nincs esedé-

kessé vált meg nem fizetett köztartozása, és rendezett
munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik,

e) az átvett, saját forrásról, amennyiben van ilyen, a
finanszírozási kötelezettségvállaló nyilatkozatokat,

f) amennyiben a feladatellátás 2008-ra áthúzódik, en-
nek részletes indokolását,

g) a lebonyolítási díj átutalását igazoló bizonylat máso-
latát, vagy a mentességrõl, illetve a korábbi megfizetés té-
nyérõl szóló nyilatkozatot.

(4) Az igénylésért helyi önkormányzat esetében fenn-
tartónként, központi költségvetési szervként mûködõ fel-
sõoktatási intézmények, illetve közoktatási feladatot ellátó
nem állami, nem önkormányzati intézmények fenntartói
esetében településenként 5000 forint lebonyolítási díjat
csak annak a fenntartónak kell megfizetnie és az átutalási
bizonylat másolatát csatolnia, amely e rendelet alapján ko-
rábban az eljárási díj megfizetésével támogatást nem igé-
nyelt. Mentesülnek a lebonyolítási díj megfizetése alól a
területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékérõl
szóló 64/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet szerinti leghátrá-
nyosabb, illetve hátrányosabb helyzetben lévõ kistérség-
bõl pályázó önkormányzatok és többcélú kistérségi társu-
lások, valamint a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelen-
tõsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések
jegyzékérõl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet mel-
léklete szerinti önkormányzatok.

(5) A támogatás igénylését az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.)
64/B. § (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok az
Igazgatósághoz, a nem állami intézmények fenntartói és a
központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási in-
tézmények az OKM Támogatáskezelõhöz nyújthatják be
egy eredeti és két másolati példányban. A borítékon fel
kell tüntetni a „Kiegészítõ támogatás nemzetiségi felada-
tokhoz” szöveget. A támogatási igények benyújtásának
határideje: 2007. szeptember 15. A határidõ elmulasztása
jogvesztõ.

(6) A benyújtás határidejéig minden fenntartónak elekt-
ronikusan is ki kell töltenie az OKM Támogatáskezelõ
honlapján található elektronikus adatlapot/adatlapokat is
azzal, hogy a támogatások odaítélésére a papír alapon be-
nyújtott igénylés alapján kerül sor.

(7) Az Igazgatóság a jogszabálynak megfelelõ támoga-
tási igények egy eredeti és egy másolati példányát 2007.
október 1-jéig megküldi az OKM Támogatáskezelõnek.

(8) A támogatásról a minisztérium, az Önkormányzati
és Területfejlesztési Minisztérium, a Pénzügyminiszté-
rium és a Miniszterelnöki Hivatal szakértõibõl álló 5 tagú
bíráló bizottság 2007. október 15-éig tesz javaslatot a mi-

niszternek. A bíráló bizottságba két tagot a minisztérium,
egy-egy tagot a többi tárca jelöl.

(9) A miniszter 2007. október 30-áig dönt a támogatá-
sok odaítélésérõl. A döntés eredményérõl minden igénylõt
levélben értesíteni kell, és a döntést a minisztérium hon-
lapján közzé kell tenni.

(10) A támogatásra jogosult önkormányzati fenntartók
körérõl és a támogatás összegérõl a minisztérium 2007.
november 5-éig értesíti az Önkormányzati és Területfej-
lesztési Minisztériumot, amely a november havi nettó fi-
nanszírozás keretében a Magyar Államkincstáron keresz-
tül – a költségvetési törvény 5. számú melléklete 6. pontja
szerinti forrás terhére – a 2007. november havi nettó finan-
szírozás keretében november 25-éig intézkedik.

(11) A támogatás folyósítása a nem állami intézmények
fenntartói esetén a minisztérium fejezeti kerete terhére, a
Magyar Államkincstáron keresztül történik. A miniszté-
rium a 6. § (17) bekezdésében meghatározottak szerint in-
tézkedik a támogatás egy összegben történõ kifizetésérõl.”

A szakmai és informatikai fejlesztési feladatok
támogatása igénylésének, döntési rendszerének,

folyósításának, elszámolásának és ellenõrzésének
részletes szabályairól szóló

16/2007. (III. 14.) OKM rendelet módosítása

4. §

A szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támoga-
tása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának,
elszámolásának és ellenõrzésének részletes szabályairól
szóló 16/2007. (III. 14.) OKM rendelet (a továbbiakban:
R2.) a következõ 7/A. §-sal és az azt megelõzõ címmel
egészül ki:

„A pótlólagos igénylések benyújtásának
és folyósításának szabályai

7/A. § (1) A fenntartó pótlólagos támogatási igényt
nyújthat be az e rendelet 4. számú mellékletében meghatá-
rozott eszközökre, ha az általa fenntartott közoktatási in-
tézmény testi, érzékszervi, halmozottan vagy súlyosan,
halmozottan fogyatékos gyermek, tanulók nevelését, okta-
tását látja el.

(2) A támogatási igények elbírálása a következõ szem-
pontok alapján történik:

a) az intézmény gyógypedagógiai módszertani intéz-
ményként látja el a testi, érzékszervi fogyatékosság miatt
sajátos nevelési igényû gyermekek nevelését, tanulók nap-
pali rendszerû oktatását,

b) az intézmény többcélú intézményként hosszabb tá-
von biztosítja a testi, érzékszervi fogyatékosság miatt sajá-
tos nevelési igényû gyermekek nevelését, tanulók nappali
rendszerû oktatását,

c) az intézmény a testi, érzékszervi fogyatékos gyerme-
ket, tanulót a többi gyermekkel, tanulóval együtt, azonos
óvodai csoportban, óvodai tagozaton, illetve iskolai osz-
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tályban neveli, oktatja és az intézmény székhelye 3000 fõ
vagy az alatti lakosságszámú településen mûködik,

d) az intézmény a súlyosan, halmozottan fogyatékos
gyermek, tanuló nevelését, oktatását fejlesztõ iskolai okta-
tás keretében biztosítja,

e) az intézmény számára kiválasztott eszközöket a
gyermek, tanuló használja a nevelõ, oktató munka során,

f) az intézmény számára kiválasztott – nem közvetlenül
a gyermek, tanuló által használt – eszközök igénylése ese-
tén a sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók létszáma
az intézmény összlétszámának egyharmadát eléri.

(3) A támogatási igényét az 1. § a) pontja szerinti fenn-
tartó a 3. számú mellékletben szereplõ tartalommal az
OKM Támogatáskezelõ honlapján közzétett adatlappal,
valamennyi melléklettel együtt egy eredeti és két másolati
példányban postai úton 2007. szeptember 15-éig nyújtja
be az Igazgatósághoz. A fenntartó az igényléssel egyidejû-
leg az adatlapot az erre kialakított elektronikus rendszeren
keresztül megküldi az OKM Támogatáskezelõ részére is.
Az Igazgatóság a rendelkezésére álló iratok, saját nyilván-
tartása alapján, valamint az e rendeletnek való megfelelés
szempontjából megvizsgálja a támogatási igényt, és szük-
ség esetén a beérkezéstõl számított öt napon belül, nyolc-
napos határidõvel hiánypótlásra, módosításra hívja fel az
1. § a) pontja szerinti fenntartót. Amennyiben a fenntartó a
felhívásnak nem tesz eleget, vagy nem megfelelõen teljesí-
ti azt, az Igazgatóság a támogatási igényt nem továbbítja.
Az Igazgatóság a jogszabályi feltételeknek megfelelõ tá-
mogatási igényeket 2007. október 5-éig egy eredeti és egy
másolati példányban küldi meg az OKM Támogatáskezelõ
részére, egyidejûleg az elutasított támogatási igényekrõl
értesíti a fenntartót és a Minisztériumot is.

(4) A támogatási igényt az 1. § b) és c) pontja szerinti
fenntartó a rendelet 3. számú mellékletben szereplõ tarta-
lommal az OKM Támogatáskezelõ honlapján közzétett
adatlappal, valamennyi melléklettel együtt egy eredeti és
két másolati példányban postai úton 2007. szeptember
15-éig nyújtja be az OKM Támogatáskezelõhöz, valamint
a benyújtással egyidejûleg az adatlapot az erre kialakított
elektronikus rendszeren keresztül is megküldi.

(5) A támogatás igénylésekor az 1. § a) pontja szerinti
fenntartónak fenntartónként, az 1. § b) és c) pontja szerinti
fenntartónak településenként lebonyolítási díjat kell fizet-
ni, melynek összege ötezer forint. A díjat átutalással az
OKM Támogatáskezelõ 10032000-00285128-00000000
számlaszámára kell befizetni, a „szakmai és informatikai
eszközök támogatása” jogcím feltüntetésével. A befizetés-
rõl szóló számlát az OKM Támogatáskezelõ postán eljut-
tatja az igénylõhöz. Az igényléshez csatolni kell az átuta-
lásról szóló bizonylat másolatát. Mentesülnek a lebonyolí-
tási díj megfizetése alól a területfejlesztés kedvezménye-
zett térségeinek jegyzékérõl szóló 64/2004. (IV. 15.)
Korm. rendelet szerinti leghátrányosabb, illetve hátrányo-
sabb helyzetben lévõ kistérségbõl pályázó önkormányza-
tok és többcélú kistérségi társulások, valamint a társadal-
mi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott,
illetve az országos átlagot jelentõsen meghaladó munka-
nélküliséggel sújtott települések jegyzékérõl szóló

240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet melléklete szerinti ön-
kormányzatok.

(6) Az adatlaphoz csatolni kell:
a) az intézmény alapító okiratát,
b) az intézmény nevelési, pedagógiai programjának a

sajátos nevelési igényû gyermekre, tanulóra vonatkozó ré-
szeit,

c) az intézményvezetõ nyilatkozatát arról, hogy az in-
tézmény rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendel-
kezik,

d) az átutalási bizonylat másolatát,
e) a nem helyi önkormányzat által fenntartott intéz-

ménynek a jogerõs záradékkal ellátott valamennyi hatá-
lyos mûködési engedélyét,

f) a nem állami fenntartó – ha a fenntartó tevékenységét
nem jogszabály felhatalmazása alapján látja el – a közok-
tatási szolgáltató tevékenység folytatására jogosító,
30 napnál nem korábbi okiratát, továbbá a fenntartó képvi-
selõjének aláírási címpéldányát, azonnali beszedési meg-
bízásra szóló felhatalmazást, a fenntartó nyilatkozatát ar-
ról, hogy sem neki, sem az általa fenntartott intézménynek
nincs esedékes, meg nem fizetett köztartozása.

(7) Az OKM Támogatáskezelõ az e rendeletnek való
megfelelés szempontjából megvizsgálja a támogatási igé-
nyeket, és szükség esetén a beérkezéstõl számított öt na-
pon belül, nyolcnapos határidõvel hiánypótlásra, módosí-
tásra hívja fel az 1. § b) és a c) pontja szerinti fenntartót.
Amennyiben a fenntartó a felhívásnak nem tesz eleget,
vagy nem megfelelõen teljesít, az OKM Támogatáskezelõ
a támogatási igényt nem továbbítja, és errõl 2007. október
5-éig értesíti a fenntartót és a Minisztériumot.

(8) Az OKM Támogatáskezelõ – az e rendeletben fog-
lalt feltételeknek való megfelelését követõen – a benyúj-
tott támogatási igényeknek legalább két szakértõ általi
vizsgálatáról gondoskodik. A támogatási igények bírálata
közoktatási intézményenként történik. Az OKM Támoga-
táskezelõ a feldolgozott igénybejelentések és a szakértõi
bírálat eredménye alapján elkészített összesítõ jelentését
az 1. § szerinti fenntartói bontásban, intézménysorosan
összesítve papír alapon és elektronikus formában 2007.
október 19-éig megküldi a Minisztérium részére.

(9) A támogatás megítélésérõl a Minisztérium, az ÖTM,
a Pénzügyminisztérium és a Szociális és Munkaügyi
Minisztérium szakértõibõl álló öttagú bíráló bizottság a
(2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével 2007. ok-
tóber 31-éig tesz javaslatot a miniszternek. A bíráló bizott-
ságba két tagot a Minisztérium, egy-egy tagot az ÖTM, a
Pénzügyminisztérium és a Szociális és Munkaügyi Mi-
nisztérium jelöl.

(10) A miniszter nyolc napon belül dönt a támogatások
odaítélésérõl. A döntés eredményérõl minden igénylõt le-
vélben értesíteni kell, illetve azt a Minisztérium honlapján
közzé kell tenni.

(11) A Minisztérium a döntést követõen a támogatásra
jogosult 1. § a) pontja szerinti fenntartók adatlapjait a
2. számú melléklet alapján összesíti, és utalványozás céljá-
ból papír alapon és elektronikus formában is 2007. novem-
ber 15-éig megküldi az ÖTM részére. Az ÖTM a támoga-
tást a költségvetési törvény 5. számú melléklet 18. a) pont-
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ja szerinti forrás terhére biztosítja. A Magyar Államkincs-
tár a támogatást az ÖTM utalványozása alapján 2007. no-
vember 30-áig folyósítja.

(12) Az 1. § b) pontja szerinti fenntartó esetén a támoga-
tást – a Minisztérium utalványozása alapján – az Igazgató-
ság a költségvetési törvény XX. fejezet, 11. cím, 2. alcím,
3. jogcímcsoport „Közoktatási célú humánszolgáltatás és
kiegészítõ támogatás” címû elõirányzat terhére 2007. no-
vemberi normatíva átutalásával együtt folyósítja.

(13) Az 1. § c) pontja szerinti fenntartó részére a Minisz-
térium 2007. novemberig intézkedik a költségvetési tör-
vény XX. fejezet, 11. cím, 2. alcím, 17. jogcímcsoport
„Gyakorlóiskolák normatív támogatása” elõirányzat ter-
hére történõ elõirányzatok átcsoportosításáról és folyósítá-
sáról.”

5. §

Az R2. 3. számú melléklete helyébe e rendelet mellék-
lete lép.

Hatályba léptetõ rendelkezések

6. §

(1) E rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésének napján az R2.
a) 7. § (9) bekezdésében a „2007. augusztus 25-ig” szö-

veg helyébe a „2007. november 25-ig” szöveg,
b) 7. § (10) bekezdésében a „2007. augusztusi” szöveg

helyébe a „2007. novemberi” szöveg,
c) 7. § (11) bekezdésében a „2007. szeptemberig” szö-

veg helyébe a „2007. novemberig” szöveg
lép.

(3) E rendelet hatálybalépésének napján a közoktatás
minõségbiztosításáról és minõségfejlesztésérõl szóló
3/2002. (II. 15.) OM rendelet 15/A. §-ának (2) bekezdésé-
ben az „Évente legfeljebb tíz kitüntetõ cím adományoz-
ható.” szöveg hatályát veszti.

(4) E rendelet 2007. október 1-jén hatályát veszti.

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter
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Melléklet a 33/2007. (VIII. 31.) OKM rendelethez

[3. számú melléklet a 16/2007. (III. 14.) OKM rendelethez]

FENNTARTÓI IGÉNYLÉS
a 3. § alapján

sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók ellátását végzõ intézmények részére
szakmai és informatikai eszközök, berendezések támogatásához

1. Fenntartói adatok:

Intézményfenntartó neve:
Székhelye:
Képviselõ neve:
Megye megnevezése:
Számlavezetõ bank neve:
Bankszámlaszáma:
Adószáma:
KSH kódja:
A gyógypedagógiai nevelésben,

oktatásban részt vevõ intézmények száma:
Kapcsolattartó neve:
Elérhetõségei:

telefon (mobil is):
e-mail:
fax:

2.

Sor-
szám1

A gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban részt vevõ
intézmény Gyermekek

összlétszáma2

Ebbõl sajátos
nevelési igényû
gyermek száma2

Tanulók
összlétszáma2

Ebbõl sajátos
nevelési igényû ta-

nulók száma2
OM azonosítója neve székhelye

1 A sorok száma növelhetõ.
2 A létszámot a helyi önkormányzat a júliusi lemondást követõen korrigáltan, a nem helyi önkormányzat február 1-jei, illetve létszámcsökkenés esetén a

csökkentett valós létszámot adja meg.

A http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles c. honlapon kitölthetõ
adatlapot kell megküldeni az OKM Támogatáskezelõ számára. A
honlapon kinyomtatott adatlapot egy eredeti és két másolati pél -
dányban postai úton küldi meg az 1. § a) pontja szerinti fenntartó az
Igazgatóság, az 1. § b)–c) pontja szerinti fenntartó az OKM Támo-
gatáskezelõ Közoktatási és Integrációs Pályázati Osztálya (1055
Bp., Bihari János u. 5.) részére.
Borítékra írják rá: Szakmai és informatikai eszközök támogatása.
Postai úton a mellékleteket is be kell küldeni!
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3. A sajátos nevelési igényû (SNI) gyermekek, tanulók létszáma és fogyatékossági típusa:

Sajátos nevelési igényû (SNI)
gyermekek, tanulók száma/

a fogyatékosság típusa

Az
intézmény

OM
azonosítója

Óvodás
1–4.

évfolyam
5–8.

évfolyam
9–13.

évfolyam

Fejlesztõ
iskolai

oktatásban
részt vevõk

száma

Összesenbõl

integrált
külön
nevelt,
oktatott

SNI ma-
gántanuló

Mozgássérült

Hallássérült

Látássérült

Halmozottan fogyatékos

Súlyosan, halmozottan
fogyatékos

4. A támogatás összegébõl beszerezni kívánt eszközök:3

Az intézmény
OM azonosítója

Megnevezés4 Fogyasztói ár/db Beszerzési mennyiség Összes ráfordítás Igényelt támogatás

Mindösszesen:

3 Csak a 4. számú mellékletben szereplõ eszközök beszerzésének támogatására kerülhet sor.
4 Egy sorba csak egy eszköz kerülhet, a sorok száma növelhetõ.

Kelt: ............................, 2007. ...............................

P. H.

..............................................
fenntartó képviselõje

Melléklet:

a) Az intézmény alapító okirata,
b) az intézmény nevelési, pedagógiai programjának a sajátos nevelési igényû gyermekre, tanulókra vonatkozó része,
c) az intézmény vezetõ nyilatkozata arról, hogy az intézmény rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik,
d) az átutalási bizonylat másolata,
e) a nem helyi önkormányzat által fenntartott intézménynek a jogerõs záradékkal ellátott valamennyi hatályos mûkö-

dési engedélye,
f) a nem állami fenntartó – ha a fenntartó tevékenységét nem jogszabály felhatalmazása alapján látja el – a közoktatási

szolgáltató tevékenység folytatására jogosító – 30 napnál nem korábbi okirata, továbbá a fenntartó képviselõjének alá-
írási címpéldánya, azonnali beszedési megbízásra szóló felhatalmazás, a fenntartó nyilatkozata arról, hogy sem neki,
sem az általa fenntartott intézménynek nincs esedékes, meg nem fizetett köztartozása.

Az adatlaphoz csatolni kell az 1. § a) pontja szerinti fenntartónak az a)–d) pontokban felsoroltakat, az 1. § b) pontja
szerinti fenntartónak az a)–f) pontokban, az 1. § c) pontja szerinti fenntartónak az a)–d) és e) pontokban meghatározott
mellékleteket.



HATÁROZATOK

A Köztársasági Elnök
166/2007. (IX. 7.) KE

határozata
egyetemi tanári kinevezésekrõl

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában megál-
lapított jogkörömben, a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény 100. §-ának b) pontja alapján, az okta-
tási és kulturális miniszternek – a fenntartóval egyetértés-
ben tett – javaslatára

dr. A. Molnár Ferencet, a Debreceni Egyetem nyugal-
mazott egyetemi docensét,

dr. Abaffy Józsefet, a Budapesti Corvinus Egyetem
egyetemi docensét,

dr. Ábrahám Györgyöt, a Budapesti Mûszaki és Gazda-
ságtudományi Egyetem egyetemi docensét,

dr. Agyagási Klárát, a Debreceni Egyetem egyetemi do-
censét,

Bagó Gizellát, a Színház- és Filmmûvészeti Egyetem
egyetemi docensét,

dr. Bardócz Zsuzsanna Magdolna nyugdíjas oktatót,
dr. Barta Györgyit, az MTA Regionális Kutatások Köz-

pontja tudományos tanácsadóját, a Széchenyi István Egye-
tem további jogviszonyban alkalmazott tudományos
tanácsadóját,

Báron Györgyöt, a Színház- és Filmmûvészeti Egyetem
egyetemi docensét,

dr. Belina Károlyt, a Kecskeméti Fõiskola fõiskolai
tanárát,

dr. Bodolay Editet, a Debreceni Egyetem egyetemi
docensét,

dr. Bukovics Istvánt, a Wesley János Lelkészképzõ Fõ-
iskola fõiskolai tanárát,

dr. Dinnyés Andrást, a Mezõgazdasági Biotechnológiai
Kutatóközpont tudományos tanácsadóját,

dr. Dobos Istvánt, a Debreceni Egyetem egyetemi
docensét,

dr. Érsek Tibort, az MTA Növényvédelmi Kutatóinté-
zet tudományos tanácsadóját, a Nyugat-Magyarországi
Egyetem további jogviszonyban alkalmazott egyetemi
magántanárát,

dr. Falus Iván Györgyöt, a Pannon Egyetem tudomá-
nyos tanácsadóját,

dr. Farkas Róbertet, a Szent István Egyetem egyetemi
docensét,

dr. Fekete Évát, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi
docensét,

dr. Figler Máriát, a Pécsi Tudományegyetem fõiskolai
tanárát,

dr. Colin Fostert, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi
docensét,

dr. Füstös Lászlót, a Budapesti Corvinus Egyetem tudo-
mányos tanácsadóját,

dr. Gajda Tamást, a Szegedi Tudományegyetem egye-
temi docensét,

dr. Galiba Gábor Ottót, az MTA Mezõgazdasági Kuta-
tóintézet tudományos osztályvezetõjét,

dr. Geresdi Istvánt, a Pécsi Tudományegyetem egyete-
mi docensét,

dr. Halász Gábort, az Országos Közoktatási Intézet
tudományos tanácsadóját,

dr. Heltai Jánost, az Országos Széchenyi Könyvtár
tudományos kutatóját, a Miskolci Egyetem további jog-
viszonyban alkalmazott egyetemi docensét,

dr. Hetényi Zsuzsát, az Eötvös Loránd Tudományegye-
tem egyetemi docensét,

dr. Huoranszki Ferencet, az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem egyetemi docensét,

dr. Illés Bélát, a Miskolci Egyetem egyetemi docensét,
dr. Jákfalvi Magdolnát, a Pannon Egyetem egyetemi

docensét,
dr. Jászay Lászlót, az Eötvös Loránd Tudományegye-

tem egyetemi docensét,
dr. Jobbágy Ákost, a Budapesti Mûszaki és Gazdaság-

tudományi Egyetem egyetemi docensét,
dr. Juhász Dezsõt, az Eötvös Loránd Tudományegye-

tem egyetemi docensét,
dr. Kahán Zsuzsannát, a Szegedi Tudományegyetem

egyetemi docensét,
dr. Kállay Gézát, az Eötvös Loránd Tudományegyetem

egyetemi docensét,
dr. Kálmán Mihályt, a Semmelweis Egyetem egyetemi

docensét,
dr. Kiss Juditot, az MTA Világgazdasági Kutatóintézet

tudományos tanácsadóját, a Kaposvári Egyetem további
jogviszonyban alkalmazott tudományos tanácsadóját,

dr. Kocziszky Évát, a Berzsenyi Dániel Fõiskola kutató-
professzorát,

dr. Kolonits Ferencet, a Budapesti Mûszaki és Gazda-
ságtudományi Egyetem egyetemi docensét,

dr. Kovács Tamást, a Pécsi Tudományegyetem egye-
temi docensét,

dr. Krómer Istvánt, a Budapesti Mûszaki Fõiskola
kutatóprofesszorát,

dr. Losoncz Miklóst, a Széchenyi István Egyetem egye-
temi docensét,

dr. Lõrinczy Dénes Mártont, a Pécsi Tudományegyetem
egyetemi docensét,

dr. Lukács Istvánt, az ELTE egyetemi docensét, a
Berzsenyi Dániel Fõiskola további jogviszonyban alkal-
mazott egyetemi docensét,

dr. Majoros Istvánt, az Eötvös Loránd Tudományegye-
tem egyetemi docensét,

dr. Majsai Tamást, a Wesley János Lelkészképzõ Fõis-
kola szakvezetõ oktatóját,

dr. Maksa Gyula Istvánt, a Debreceni Egyetem egyete-
mi docensét,

dr. Maliga Pált, a Debreceni Egyetem egyetemi docen-
sét,
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Marton Évát, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem
egyetemi docensét,

Máté Gábort, a Színház- és Filmmûvészeti Egyetem
egyetemi docensét,

dr. Mátrai Pétert, a Nyugat-Magyarországi Egyetem
egyetemi docensét,

dr. Mátyus Lászlót, a Debreceni Egyetem egyetemi
docensét,

dr. Molnár Lajos Gábort, a Debreceni Egyetem egyete-
mi docensét,

dr. Molnár Pétert, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi
docensét,

dr. Nagy Endrét, a Debreceni Egyetem egyetemi docen-
sét,

dr. Nagy Katalint, a Szegedi Tudományegyetem egye-
temi docensét,

dr. Nagy Mártát, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi
docensét,

dr. Nyárasdy Idát, a Semmelweis Egyetem egyetemi
docensét,

dr. Olasz Sándort, a Szegedi Tudományegyetem egye-
temi docensét,

dr. Palkovics Lászlót, a Budapesti Corvinus Egyetem
egyetemi docensét,

dr. Pataricza Andrást, a Budapesti Mûszaki és Gazda-
ságtudományi Egyetem egyetemi docensét,

dr. Poór Jánost, az Eötvös Loránd Tudományegyetem
egyetemi docensét,

dr. Rábai Gyulát, a Debreceni Egyetem tudományos
tanácsadóját,

dr. Sasvári Máriát, a Semmelweis Egyetem egyetemi
docensét,

Somorjai Kiss Tibort, a Magyar Képzõmûvészeti Egye-
tem egyetemi docensét,

dr. Stefanovitsné dr. Bányai Évát, a Budapesti Corvinus
Egyetem egyetemi docensét,

dr. Szabó Andrást, a Semmelweis Egyetem egyetemi
docensét,

dr. Szakály Sándort, a Semmelweis Egyetem tudomá-
nyos szaktanácsadóját,

dr. Szántó Jánost, a Debreceni Egyetem egyetemi
docensét,

dr. Szidarovszky Ferencet, az Arizonai University Full
professzorát,

dr. Szigeti Csaba Ferencet, a Miskolci Egyetem egyete-
mi docensét,

dr. Szita Szabolcsot, a Nyugat-Magyarországi Egyetem
tudományos fõmunkatársát,

dr. Tamás Jánost, a Debreceni Egyetem egyetemi
docensét,

dr. Tarján Ildikót, a Semmelweis Egyetem egyetemi
docensét,

dr. Temesvári Erzsébetet, a Semmelweis Egyetem inté-
zeti igazgató-helyettesét,

dr. Terdik Györgyöt, a Debreceni Egyetem egyetemi
docensét,

dr. Ternák Gábort, a Baranyai Megyei Kórház fõorvo-
sát, a Pécsi Tudományegyetem további jogviszonyban al-
kalmazott egyetemi docensét,

dr. Timár Imrét, a Pannon Egyetem egyetemi docensét,

dr. Tóth Miklóst, a Semmelweis Egyetem tudományos
fõmunkatársát,

dr. Turányi Tamást, az Eötvös Loránd Tudományegye-
tem egyetemi docensét,

dr. Túry Ferencet, az Országos Pszichiátriai és Neuroló-
giai Intézet osztályvezetõ fõorvosát, a Semmelweis Egye-
tem további jogviszonyban alkalmazott egyetemi docen-
sét,

dr. Urbancsak Jánost, a Semmelweis Egyetem egyete-
mi docensét,

dr. Vajk Istvánt, a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudo-
mányi Egyetem egyetemi docensét,

dr. Verõ Balázst, a Dunaújvárosi Fõiskola kutató-
professzorát,

dr. Vígh Árpádot, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi
docensét,

dr. Virág Lászlót, a Debreceni Egyetem egyetemi
docensét,

dr. Zaránd Gergelyt, a Budapesti Mûszaki és Gazdaság-
tudományi Egyetem egyetemi docensét

2007. szeptember 1. napjával kinevezem egyetemi
tanárrá.

Budapest, 2007. július 31.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2007. augusztus 21.

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

KEH ügyszám: V-2/2980/2007.
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A Köztársasági Elnök
167/2007. (IX. 7.) KE

határozata
egyetemi tanári kinevezésekrõl

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában megál-
lapított jogkörömben, a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény 100. §-ának b) pontja alapján, az okta-
tási és kulturális miniszternek – a fenntartóval egyetértés-
ben tett – javaslatára módosítom a 143/2005. (IX. 6.) KE
határozatomat, és

dr. Klaniczay Gábort, a Közép-európai Egyetem hatá-
rozott idõre kinevezett egyetemi tanárát,

dr. Kis Jánost, a Közép-európai Egyetem határozott
idõre kinevezett egyetemi tanárát,

dr. Robinson Howardot, a Közép-európai Egyetem ha-
tározott idõre kinevezett egyetemi tanárát és

dr. Várady Tibort, a Közép-európai Egyetem határozott
idõre kinevezett egyetemi tanárát

2007. szeptember 1. napjával határozatlan idõre kineve-
zem egyetemi tanárrá.

Budapest, 2007. augusztus 13.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2007. augusztus 21.

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

KEH ügyszám: V-2/3190/2007.
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KÖZLEMÉNYEK

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Alapító Okirata

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

A felsõoktatási intézményhálózat átalakításáról, továbbá a felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról
szóló 1999. évi LII. törvény rendelkezései alapján 2000. január 1-jei hatállyal létrehozott intézmény, amelynek jogelõ-
dei:
− a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskola, amelynek jogelõdje, az 1900-ban megindult váci Gyógypedagógiai Ta-
nítóképzõ Tanfolyam, az 1906-ban létrejött Gyógypedagógiai Tanítóképzõ, amely 1922-tõl Gyógypedagógiai Tanár-
képzõ Intézetként, 1928-tól Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskolaként folytatta mûködését, a fõiskola Bárczi Gusztáv
nevét a Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola elnevezésérõl szóló 1975. évi 21. sz. tvr. értelmében vette fel;
− a Budapesti Tanítóképzõ Fõiskola, amelynek történeti elõzménye a népoktatási törvény értelmében az 1869-ben felál-
lított elsõ magyarországi állami tanítóképezde; közvetlen jogelõdje a tanító- és óvónõképzésrõl szóló 1958. évi 26. sz.
tvr. és a tanító- és óvónõképzésrõl szóló 1958. évi 26. sz. tvr. végrehajtásáról szóló 187/1958. (M. K. 23.) MM. sz. utasí-
tás alapján létrejött felsõfokú Budapesti Tanítóképzõ Intézet, amelyet a tanítóképzõ fõiskolák létesítésérõl szóló 1974.
évi 13. sz. tvr. és az egyes pedagógusképzõ intézmények átszervezésével kapcsolatos intézkedésekrõl szóló 1045/1974.
(VIII. 31.) MT határozat 1975. szeptember 1-jétõl Budapesti Tanítóképzõ Fõiskolává szervezett át;
− a Ho Si Minh Tanárképzõ Fõiskola budapesti kihelyezett tagozata, amely az 1001/1983. (I. 29.) sz. Minisztertanácsi
határozattal ELTE Általános Iskolai Tanárképzõ Fõiskolai Karként mûködött tovább;
− az Eötvös Loránd Tudományegyetem, amely az 1635. május 12-én Pázmány Péter által Nagyszombat székhellyel ala-
pított egyetem jogutódja; az egyetem 1777-ben költözött Budára, ahol Királyi Magyar Tudományegyetemként mûkö-
dött, 1921-tõl viselte az alapító Pázmány Péter nevét, ezt követõen elnevezése a Budapesti Tudományegyetem elnevezé-
sérõl szóló 1950. évi 35. tvr. alapján Budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem, az 1953. évi 7. tvr-ben pedig már Eöt-
vös Loránd Tudományegyetem.

1. Az intézmény hivatalos neve: Eötvös Loránd Tudományegyetem.
Rövidített megnevezése: ELTE.
Angol nyelvû megnevezése: Eötvös Loránd University.

2. Az intézmény alapítója a Magyar Köztársaság Országgyûlése.



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

4. Az intézmény mûködési helye
4.1. székhelye: 1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.

4.2. telephelyei:
Göd Jávorka u. 14.
Szombathely Szent Imre herceg u. 112.
Tata Fekete u. 2.

4.3. Az intézmény székhelyen kívüli képzésének székhelyei:
– 3515 Miskolc, Egyetemváros 1.,
– 7624 Pécs, Ifjúság u. 6.,
– 3100 Salgótarján, Kossuth L. u. 8.,
– 9700 Szombathely, Kõszegi út 2.

4.4. Az intézmény által alapított és fenntartott közoktatási intézmény

– neve: ELTE Speciális Gyakorló Óvoda és Korai Fejlesztõ Módszertani Központ
– címe: 1071 Budapest, Damjanich u. 41–43.,

– neve: ELTE Gyakorló Óvoda
– címe: 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40.,

– neve: ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola
– címe: 1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 42–44.,

– neve: ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium és Kollégium
– címe: 1053 Budapest, Papnövelde u. 4-6.,

– neve: ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola
– címe: 1088 Budapest, Trefort u. 8.,

– neve: ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium
– címe: 1146 Budapest, Cházár András u. 10.,

– neve: ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Központ
– címe: 1071 Budapest, Damjanich u. 41–43.,

– neve: Eötvös Loránd Tudományegyetem Gyakorló Gyógypedagógiai és Logopédiai Szakszolgálat, Szakértõi és
Rehabilitációs Bizottság és Országos Gyóypedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény

– címe: 1071 Budapest, Damjanich u. 41–43.

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

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

7. Az intézményhez részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv nem tartozik.
7.1. Az intézmény részjogkörû költségvetési egységei:
– Eötvös Loránd Tudományegyetem Jogi Továbbképzõ Intézet
– címe: 1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.,
– Eötvös Loránd Tudományegyetem Idegennyelvi Továbbképzõ Központ
– címe: 1085 Budapest, Rigó u. 16.
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8. Az intézmény tevékenységi körei
8.1. Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:

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

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

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

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

– A 8.1.3. pontban meghatározott tudományterületeken doktori képzést folytat és doktori fokozatot ad ki.
– Nyelvvizsgáztatást folytat Eötvös Loránd Tudományegyetem Idegennyelvi Továbbképzõ Központ által akkreditált

nyelvekbõl.
– A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudományterületeken, illetve mûvészeti ágban, alap-, alkalmazott és

kísérleti kutatásokat és fejlesztéseket, tudományszervezést, technológiai innovációt, valamint az oktatást támogató
egyéb kutatásokat végez.

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

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

– Az oktatás és a kutatás színvonalas ellátásához szükséges nemzetközi kapcsolatait fejleszti és ápolja.
– Tankönyv- és jegyzetkiadást, taneszközfejlesztést végez.
– Könyvtári és tudományos információszolgáltatást lát el az oktatott és kutatott tudományok területén. Levéltári tevé-

kenységet lát el az egyetem és jogelõdei által létrehozott dokumentumok körében.
– Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére saját szervezetében tankönyv- és jegyzetellátást, könyvtári és

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

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

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

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

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

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

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

alaptevékenységek:
80.30 felsõoktatás,
80.10 alapfokú oktatás,
80.21 általános középfokú oktatás,
80.42 máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás,
85.32 szociális ellátás elhelyezés nélkül,
72.30 adatfeldolgozás,
72.40 adatbázis-tevékenység, online kiadás,
73.10 mûszaki kutatás, fejlesztés,
73.20 humán kutatás, fejlesztés,
92.51 könyvtári, levéltári tevékenység,
92.52 múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme,
92.61 sportlétesítmény mûködtetése.

3364 OKTATÁSI KÖZLÖNY 30. szám



8.1.1. Képzési terület és képzési szint, amelyeken az intézmény képzést folytat, illetve folytathat
képzési terület:
– bölcsészettudományi,
– informatika,
– jogi és igazgatási,
– mûvészet,
– mûvészetközvetítés,
– pedagógusképzés,
– sporttudomány,
– társadalomtudományi,
– természettudomány;

alapképzés:
székhelyen, telephelyen: bölcsészettudományi, informatika, jogi és igazgatási, mûvészet, mûvészetközvetítés, pedagó-
gusképzés, sporttudomány, társadalomtudományi, természettudomány;

székhelyen kívül: nincs az intézménynek;
mesterképzés:
székhelyen, telephelyen: bölcsészettudomány, informatika, jogi és igazgatási, társadalomtudomány;

székhelyen kívül: nincs az intézménynek.

8.1.2. Felsõfokú szakképzés szakmacsoportja, amelyben az intézmény szakképzést folytat, illetve folytathat
székhelyen, telephelyen:
– informatika,
– mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció,
– oktatás,
– szociális szolgáltatások,
– vegyipar.

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

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

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

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

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

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

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

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

kiegészítõ tevékenységek:
73.10 mûszaki kutatás, fejlesztés,
73.20 humán kutatás, fejlesztés,
74.20 mérnöki tevékenység, tanácsadás,
74.30 mûszaki vizsgálat, elemzés,
72.22 egyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás,
72.30 adatfeldolgozás,
70.20 ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
92.11 film-, videógyártás,
22.11 könyvkiadás,
22.13 idõszaki kiadvány kiadása,
22.31 hangfelvétel sokszorosítás,
22.32 videófelvétel sokszorosítás,
52.47 könyv-, újság-, papíráru-kiskereskedelem,
80.42 máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás,
92.62 egyéb sporttevékenység,
92.72 máshova nem sorolható egyéb szabadidõs tevékenység.

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

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

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

73.10 mûszaki kutatás, kísérleti fejlesztés,
73.20 humán kutatás, kísérleti fejlesztés,
74.14 üzletviteli tanácsadás,
74.20 mérnöki tevékenység, tanácsadás
74.30 mûszaki vizsgálat, elemzés,
72.22 egyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás,
72.30 adatfeldolgozás,
55.20 egyéb kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás,
92.11 hangfelvétel, videó felvételkészítés,
22.31 hangfelvétel, videofelvétel sokszorosítás.

9. Az intézmény tagolásának elvei (az 1. számú mellékletnek megfelelõen):
9.1. Az intézményben oktatási, tudományos kutatási szervezeti egységként kar, tanszék, intézet, botanikus kert, kutató-
csoport és a szervezeti és mûködési szabályzatban meghatározott más elnevezésû egység mûködik.

Az intézmény karokra tagozódik. A karok egy vagy több szakmailag összetartozó, a 8.1.1. pont szerinti képzési területe-
ken, képzési szinteken folyó képzés feladatainak ellátását szervezik. Az intézmény karai:
– Állam- és Jogtudományi Kar,
– Bölcsészettudományi Kar,
– Természettudományi Kar,
– Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar,
– Informatikai Kar,
– Pedagógiai és Pszichológiai Kar,
– Társadalomtudományi Kar,
– Tanító- és Óvóképzõ Fõiskolai Kar.
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9.2. Az intézményben kollégiumi, informatikai, szociális, kulturális, sport, könyvtári, levéltári, múzeumi, közoktatási
feladatot ellátó szolgáltató szervezeti egységek mûködnek.

9.3. Az intézmény mûködtetési feladatainak ellátásához gazdasági, továbbá belsõ ellenõrzési feladatot ellátó, valamint
igazgatási, szervezési mûszaki szolgáltató és más, a mûködést biztosító funkcionális szervezeti egységeket tart fenn.

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

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

10. Az intézmény ingatlanállománya:

10.1. A Magyar Állam tulajdonában lévõ ingatlanok, melyek az intézmény vagyonkezelésében vannak a Kincstári
Vagyoni Igazgatósággal kötött és többször módosított 370877/1998/0100 számú vagyonkezelési szerzõdéssel.

10.2. Az intézmény tulajdonában lévõ ingatlanok jegyzéke: Az ELTE tulajdonában ingatlan nincs.

10.3. További, az intézmény használatában lévõ ingatlanok és a használat jogcíme: 2. számú melléklet szerint.

11. Az intézmény hallgatói létszáma:
– az Ftv.-ben meghatározottak szerint felvehetõ maximális hallgatói létszám 34 400 fõ, amely számított hallgatói lét-
számként 27 358 fõ;
– az idegen nyelven folyó költségtérítéses képzésben résztvevõk száma ebbõl: 52 fõ.

12. Az intézményi hozzájárulással vagy közremûködéssel létrehozott, illetve mûködtetett társaságok, egyesületek,
alapítványok és egyéb szervezetek jegyzéke és alapító okiratai, illetve az alapítással összefüggõ más dokumentu-
mai a szervezeti és mûködési szabályzat mellékletét képezik.
Az egyetem 16,67%-os részesedéssel rendelkezik az Informatikai és Technológiai Innovációs Park Rt.-ben (1136 Buda-
pest, Pannónia u. 11.).

13. Az alapító okirat a 15237-10/2006. számú alapító okirat módosításával készült és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat szövegét tartalmazza.

Budapest, 2007. augusztus 3.

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

Ikt. szám: 21725-1/2007.
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2. számú melléklet

Az intézmény használatában lévõ ingatlanok és a használat jogcíme

Pontos cím Helyrajzi szám Használat jogcíme
Budapest VII., Kazinczy u. 23–27. 34263 ingyenes használati jog
Budapest V., Királyi Pál u. 18. 24090/0/A/4 tartós bérlemény
Budapest XIII., Kerekes u. 12–20. tartós bérlemény

A Kaposvári Egyetem
Alapító Okirata

A Kaposvári Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
88. §-a, valamint a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. §-ának (1) bekezdése és
a 115. § (2) b) pontja alapján az alábbi alapító okiratot adom ki.
A felsõoktatási intézményhálózat átalakításáról, továbbá a felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról
szóló 1999. évi LII. törvény rendelkezései alapján 2000. január 1-jei hatállyal létrehozott intézmény, amelynek jogelõ-
dei:

– a Pannon Agrártudományi Egyetem Állattenyésztési Kara, amelynek jogelõdje az 1961-ben alapított Felsõfokú Me-
zõgazdasági Technikum, Kaposvár, a Kaposváron Mezõgazdasági Fõiskola létesítésérõl szóló 1971. évi 21. sz.
tvr.-el és a kaposvári Mezõgazdasági Fõiskola irányításáról, kari tagozódásáról és képzési idejérõl szóló 1035/1971.
(IX. 8.) Korm. számú határozattal létrehozott Mezõgazdasági Fõiskola, Kaposvár, továbbá az egyetemek kari tago-
zódásáról, valamint az egyetemi továbbképzõ intézetekrõl szóló 37/1986. (VIII. 31.) MT. sz. rendelettel létesített
keszthelyi (1986-tól Pannon) Agrártudományi Egyetem Állattenyésztési Kar, Kaposvár; és az ennek szervezetében
mûködõ, 1971-ben alapított Iregszemcsei Takarmánytermesztési Kutató Intézet és az 1959-ben alapított veszprémi
Mûszaki Kémiai Kutató Intézet;

– a Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképzõ Fõiskola, amelynek jogelõdje az 1950-ben megszervezett középfokú állami
tanító- és óvóképzõ, a tanító- óvónõképzésrõl szóló 1958. évi 26. sz. tvr. és a tanító- és óvónõképzésrõl szóló 1958.
évi 26. számú tvr. végrehajtásáról szóló 187/1958. (M.K. 23.) MM sz. utasítás alapján létrejött felsõfokú Kaposvári
Tanítóképzõ Intézet és a tanítóképzõ fõiskolák létesítésérõl szóló 1974. évi 13. sz. tvr.-el és az egyes pedagóguskép-
zõ intézmények átszervezésével kapcsolatos intézkedésekrõl szóló 1045/1974. (VIII. 31.) MT. határozattal 1975.
szeptember 1-jétõl fõiskolává átszervezett Kaposvári Tanítóképzõ Fõiskola; a fõiskola Csokonai Vitéz Mihály ne-
vét a Magyar Népköztársaság felsõoktatási intézményeirõl szóló 1986. évi 13. sz. tvr. módosításáról szóló 1989. évi
16. sz. tvr. alapján vette fel.

1. Az intézmény hivatalos neve: Kaposvári Egyetem.
Rövidített megnevezése: KE.
Angol nyelvû megnevezése: Kaposvár University.

Az intézmény alapítója a Magyar Köztársaság Országgyûlése.

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

4. Az intézmény mûködési helye:
4.1. székhelye: 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.
4.2. telephelyek:

Pannon Lovasakadémia: 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.,
Vadgazdálkodási Tájközpont: 7457 Bõszénfa, Malom u. 3.,
Takarmánytermesztési Kutató Intézet: 7095 Iregszemcse, Napraforgó út 1.

7671 Bicsérd
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4.3. Az intézmény székhelyen kívüli képzésének székhelye:
– 7621 Pécs, Váradi u. 4.

4.4. Az intézmény által alapított és fenntartott közoktatási intézmény:
– neve: Kaposvári Egyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
– címe: 7400 Kaposvár, Béke u. 75.,

– neve: Kaposvári Egyetem Gyakorló Óvoda
– címe: 7400 Kaposvár, Füredi u. 76.,

– neve: Kaposvári Egyetem Pedagógus-továbbképzõ és Szolgáltató Intézet
– címe: 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 10.,

– neve: Kaposvári Egyetem Móricz Zsigmond Mezõgazdasági Szakképzõ Iskola és Kollégium
– címe: 7401 Kaposvár, Guba S. u 36–40.

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

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

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

7.1. Az intézmény részjogkörû költségvetési egysége:
– Kaposvári Egyetem, Egészségügyi Centrum
– címe: 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.

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

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

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

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

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

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

– Az Ftv.-ben foglaltak alapján részt vesz az agrárgazdaság körébe tartozó feladatok ellátásában a vonatkozó külön
jogszabályok rendelkezése szerint.

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

– A gyakorlati képzés céljaira tanüzemet, tangazdaságot, lovasakadémiát és vadgazdálkodási tájközpontot üzemeltet.
– A nemzeti és az egyetemes kultúra és a mûvészetek közvetítésével, mûvelésével és fejlesztésével, az anyanyelvi és az

idegen nyelvi ismeretek fejlesztésével hozzájárul a hallgatók felkészítéséhez az értelmiségi létre.
– Az oktatás és a kutatás, mûvészeti alkotótevékenység színvonalas ellátásához szükséges nemzetközi kapcsolatait fej-

leszti és ápolja.
– Tankönyv- és jegyzetkiadást, taneszközfejlesztést végez.
– Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére saját szervezetében tankönyv- és jegyzetellátást, könyvtári és

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

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

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

– Feladatai teljesítése érdekében gazdasági, továbbá belsõ ellenõrzési feladatot ellátó funkcionális szervezeti egysé-
get, valamint igazgatási, szervezési, mûszaki szolgáltató és más, a mûködést biztosító funkcionális szervezeti egysé-
geket mûködtet.

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

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

alaptevékenységek:

80.10 alapfokú oktatás,
80.21 általános középfokú oktatás,
80.30 felsõoktatás,
80.42 máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás,
92.31 alkotó- és elõadómûvészet,
01.11 gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése,
01.12 zöldség, dísznövény termelése,
01.13 gyümölcs, fûszernövény termelése,
01.21 szarvasmarha tenyésztés,
01.22 juh-, kecske-, lótenyésztés,
01.23 sertéstenyésztés,
01.24 baromfitenyésztés,
01.25 egyéb állatok tenyésztése,
01.41 növénytermelési szolgáltatás,
01.42 állattenyésztési szolgáltatás,
01.50 vadgazdálkodás,

02.01 erdõgazdálkodási termék-elõállítás,
02.02 erdõgazdálkodási szolgáltatás,

05.01 halászat,
05.02 haltenyésztés,

72.30 adatfeldolgozás,
72.40 adatbázis-tevékenység, online kiadás,

73.10 mûszaki kutatás, fejlesztés,
73.20 humán kutatás, fejlesztés,

85.12 járóbeteg-ellátás,
85.14 egyéb humán-egészségügyi ellátás,
85.32 szociális ellátás elhelyezés nélkül,
92.51 könyvtári, levéltári tevékenység,
92.52 múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme,
92.61 sportlétesítmény mûködtetése,
92.62 egyéb sporttevékenység.
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8.1.1. Képzési terület és képzési szint, amelyeken az intézmény képzést folytat, illetve folytathat
képzési terület:
– agrár,
– bölcsészettudomány,
– gazdaságtudományok,
– mûvészet,
– mûvészetközvetítés,
– pedagógusképzés,
– társadalomtudományi;

alapképzés:
székhelyen, telephelyen: agrár, bölcsészettudományi, gazdaságtudományok, mûvészet, mûvészetközvetítés, pedagógus-
képzés, társadalomtudományi;
székhelyen kívül
– pedagógusképzés (7621 Pécs, Váradi u. 4.);

mesterképzés:
székhelyen, telephelyen: mûvészet (színházmûvészet).

8.1.2. Felsõfokú szakképzés szakmacsoportja, amelyben az intézmény szakképzést folytat, illetve folytathat
székhelyen, telephelyen:
– élelmiszeripar,
– kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció,
– környezetvédelem-vízgazdálkodás,
– közgazdaság,
– mezõgazdaság,
– mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció,
– oktatás,
– szociális szolgáltatások,
– ügyvitel,
– vendéglátás-idegenforgalom.

8.1.3. Tudományterület, mûvészeti ágak, amelyen doktori képzés, doktori fokozat odaítélés folyik:
– agrártudományok,
– társadalomtudományok.

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

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

meneti követelményekben, a szakok képesítési követelményei, a szakmai és vizsgakövetelményekben és a tanter-
vekben, illetve szakképzési programokban foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez;

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

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

nyomdaipari termék gyártása, munkahelyi vendéglátás, üzemi étkeztetés, sportlétesítmények és oktatást szolgáló he-
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lyiségek, valamint kollégiumi szálláshelyek bérbeadása, mezõgazdasági termékek elõállítása, értékesítése, gyó-
gyító tevékenység);

– az Ftv.-ben foglaltak alapján részt vesz az egészségügy körébe tartozó feladatok ellátásában a vonatkozó külön jog-
szabályi rendelkezések szerint;

– külön jogszabályi rendelkezések szerint közremûködik az egészségügyi szak és továbbképzésben;
– nyelvvizsgáztatási tevékenység;
– mezõgazdasági szaktanácsadás.

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

kiegészítõ tevékenységek:

15.11 húsfeldolgozás, tartósítás,
15.12 baromfihús feldolgozása, tartósítása,
15.13 hús-, baromfihús-készítmény gyártása,
15.71 haszonállat-eledel gyártása,
15.72 hobbi állateledel gyártása,

22.12 napilapkiadás,
22.31 hangfelvétel-sokszorosítás,
22.32 videofelvétel-sokszorosítás,
22.33 számítógépes adathordozó sokszorosítása,

40.13 villamosenergia-elosztás, -kereskedelem,
40.22 gázelosztás, -kereskedelem,
40.30 gõz-, melegvízellátás,

41.00 víztermelés, -kezelés, -elosztás,

51.21 gabona-, vetõmag-, takarmány-nagykereskedelem,
51.32 húsáru-nagykereskedelem,
51.90 egyéb nagykereskedelem,

52.11 élelmiszer jellegû vegyes kiskereskedelem,
52.22 húsáru-kiskereskedelem,
52.23 hal-kiskereskedelem,
52.47 könyv-, újság-, papíráru-kiskereskedelem,
52.50 használtcikk-kiskereskedelem,

55.10 szállodai szolgáltatás,
55.21 ifjúsági-, turista szállás-szolgáltatás,
55.23 egyéb szálláshely szolgáltatás,
55.51 munkahelyi étkeztetés,
55.52 közétkeztetés,

60.23 egyéb szárazföldi személyszállítás,
60.24 közúti teherszállítás,

64.20 távközlés,

70.20 ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,

72.10 hardver-szaktanácsadás,
72.21 szoftverkiadás,
72.22 egyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás,
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74.13 piac- és közvélemény-kutatás,
74.20 mérnöki tevékenység, tanácsadás,
74.30 mûszaki vizsgálat, elemzés,
72.60 egyéb számítástechnikai tevékenység,
74.40 hirdetés,
74.85 titkári, fordítói tevékenység,
74.87 máshova nem sorolt egyéb gazdasági szolgáltatás,

75.25 tûzvédelem,

90.03 szennyezõdésmentesítés,

92.34 máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás,
92.53 növény-, állatkert mûködtetése,

22.11 könyvkiadás,
22.13 idõszaki kiadvány kiadása,
22.14 hangfelvétel kiadás,
22.15 egyéb kiadás,
22.22 máshova nem sorolt nyomás,
22.23 könyvkötés,
22.24 nyomdai elõkészítõ tevékenység,
22.25 kisegítõ nyomdai tevékenység,

92.31 alkotó- és elõadómûvészet,
92.32 mûvészeti kiegészítõ tevékenység,
92.72 máshova nem sorolható egyéb szabadidõs tevékenység.

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

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

8.3.1. Az intézmény vállalkozási tevékenységeinek tevékenységi körök (TEÁOR) szerinti részletes felsorolása:
73.10. mûszaki kutatás, fejlesztés.

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

9.1. Az intézményben oktatási, tudományos kutatási szervezeti egységként kar, intézet, tanszék, kutatóintézet, tangazda-
ság, közoktatási intézmények mûködik.

Az intézmény karokra tagozódik. A karok egy vagy több szakmailag összetartozó, a 8.1.1. pont szerinti képzési területe-
ken, képzési szinteken folyó képzés feladatainak ellátását szervezik. Az intézmény karai:
– Állattudományi Kar,
– Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Fõiskolai Kar,
– Gazdaságtudományi Kar,
– Mûvészeti Fõiskolai Kar.

Az intézményben egészségügyi centrum mûködik.
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9.2. Az intézményben kollégium, informatikai, könyvtári, gyógyító-megelõzõ feladatot ellátó szolgáltató szervezeti
egységek mûködnek.

9.3. Az intézmény mûködtetési feladatainak ellátásához gazdasági funkcionális szervezeti egységként gazdasági fõigaz-
gatóságot, belsõ ellenõrzési feladatot ellátó szervezeti egységként belsõ ellenõrzési osztályt, igazgatási szervezeti egy-
ségként rektori hivatalt, mûszaki szolgáltató funkcionális szervezeti egységként mûszaki ellátási osztályt mûködtet.

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

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

10. Az intézmény ingatlanállománya:
10.1. A Magyar Állam tulajdonában lévõ ingatlanok, melyek az intézmény vagyonkezelésében vannak a Kincstári
Vagyoni Igazgatósággal kötött,

– PATE Állattenyésztési Kar 370640/1997/0100
– Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképzõ Fõiskola 371012/1997/0100
– PATE Takarmánytermesztési Kutató Intézet 370664/1997/0100
– Pannon Lovasakadémia és Mezõgazdasági

Szakközépiskola 140065/2002/0120
számú vagyonkezelési szerzõdéssel és a 2005. december 14-ei vagyonmegosztás szerint a Kincstári Vagyoni Igaz-
gatósággal kezelõi jogra vonatkozó szerzõdés szerint.

10.2. Az intézmény tulajdonában lévõ ingatlanok jegyzéke: 2. számú melléklet szerint.

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

11. Az intézmény hallgatói létszáma:
– az Ftv.-ben meghatározottak szerint felvehetõ maximális hallgatói létszám 5000 fõ, amely számított hallgatói létszám-
ként 3516 fõ.

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

13. Az alapító okirat a 15900-1/2007. számú alapító okirat módosításával készült és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat szövegét tartalmazza.

Budapest, 2007. augusztus 31.

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

Ikt. szám: 22245-1/2007.
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1. számú melléklet
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2. számú melléklet

Az intézmény tulajdonában lévõ ingatlanok

címe: Bárdudvarnok külterület
helyrajzi száma: 0460/28

címe: Simonfa Petõfi S. u. 5.
helyrajzi száma: Simonfa 162.

címe: Kaposvár, Füredi u. 4. 10. em. 3.
helyrajzi száma: 4804/11/A/39.

3. számú melléklet

Az intézmény használatában lévõ ingatlanok és a használat jogcíme

címe: Bõszénfa, Ropoly
helyrajzi száma: Bõszénfa 0303.
használat jogcíme: tartós bérlet

címe: Tihany, Rév u. 14.
helyrajzi szám: Tihany 0104/3.
használat jogcíme: tartós bérlet

A Színház- és Filmmûvészeti Egyetem
Alapító Okirata

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

Az intézmény az 1865-ben létesített Országos Színészeti Tanoda, és 1888-ban intézményegyesítéssel létrejött Országos
Zene és Színmûvészeti Akadémia, majd az 1893-ban Önállósult Országos magyar királyi Színmûvészeti Akadémia
utóda. Az Országos Magyar Színmûvészeti Akadémia Színházmûvészeti és Filmmûvészeti Fõiskolává történõ átszerve-
zésérõl szóló 150/1948. (I. 16.) Korm. számú rendelet intézkedett az Akadémia Színház- és Filmmûvészeti Fõiskolává
történõ átszervezésérõl. A mûvészeti fõiskoláknak egyetemi jellegû fõiskolákká átszervezésérõl szóló 1971. évi 20. szá-
mú tvr. egyetemi jellegû fõiskolává, a Magyar Népköztársaság felsõoktatási intézményeirõl szóló 1986. évi 13. számú
tvr. pedig egyetemmé nyilvánította. Jelenlegi nevét a felsõoktatási intézményhálózat átalakításáról, továbbá a felsõokta-
tásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról szóló 1999. évi LII. törvény állapította meg, 2000. január 1-jei
hatállyal.

1. Az intézmény hivatalos neve: Színház- és Filmmûvészeti Egyetem.
Rövidített megnevezése: SZFE.
Angol nyelvû megnevezése: University of Theatre and Film.

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

4. Az intézmény mûködési helye
4.1. székhelye: 1088 Budapest, Vas u. 2/c.
4.2. telephely: nincs az intézménynek.

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

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

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

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

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

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

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

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

– A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudományterületeken, illetve mûvészeti ágban, alap-, alkalmazott és
kísérleti kutatásokat és fejlesztéseket, tudományszervezést, technológiai innovációt, doktori képzést, valamint az ok-
tatást támogató egyéb kutatásokat végez. Habilitációs eljárást folytat le.

– A képesítési követelményekhez kapcsolódó gyakorlati oktatás keretében saját szervezetében színházi elõadásokat
tart, tanulmányi célú filmeket, televíziós játékokat és videoprogramokat készít és forgalmaz.

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

– Az oktatás és a kutatás színvonalas ellátásához szükséges nemzetközi kapcsolatait fejleszti és ápolja, rendszeres kap-
csolatot tart a külföldi társintézményekkel, segíti a szomszédos országok magyar nyelvû színházi és televíziós szak-
embereinek képzését. Részt vesz a színházi és filmoktatás nemzetközi szervezeteinek munkájában, támogatja az ok-
tatók és hallgatók cseréjét, részvételét nemzetközi fesztiválokon, külföldi szakmai kurzusokon.

– Tankönyv- és jegyzetkiadást, taneszközfejlesztést végez.
– Az alaptevékenységéhez tartozó feladatok megoldásához saját szervezetében mûvészi gyakorló helyeket: mûterme-

ket, film-, televízió- és hangstúdiókat, vetítõ, vágó és montírozó helyiségeket és berendezéseket üzemeltet, színpadi
gyakorló helyeket és azokat kiszolgáló díszlet-, jelmez- és kelléktárakat mûködtet, a hallgatók részére tankönyv- és
jegyzetellátást, könyvtári, kottatári és videotári (CD, DVD, szélessávú internet) szolgáltatást, kollégiumi elhelye-
zést, kulturális és sportolási lehetõséget nyújt, továbbá olyan szolgáltatásokat, amelyek a hallgatók beilleszkedését,
egészséges életvitelét és egészségügyi ellátását szolgálják.

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

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

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

A felsorolt feladatokat az intézmény alaptevékenységként látja el, amelynek alapvetõ anyagi feltételeit a fenntartó által
biztosított és az államháztartás alrendszereibõl származó támogatások, átvett pénzeszközök biztosítják, valamint az ál-
lamháztartáson kívüli forrásból származó bevételek, illetve a számára felajánlott vagyon.
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Az intézmény tevékenységeinek tevékenységi körök szerinti (TEÁOR) részletes felsorolása:
alaptevékenységek:
80.30 felsõoktatás,
85.32 szociális ellátás elhelyezés nélkül,
72.30 adatfeldolgozás,
72.40 adatbázis-tevékenység, online kiadás,
73.20 humán kutatás, fejlesztés,
92.51 könyvtári, levéltári tevékenység,
92.31 alkotó- és elõadómûvészet,
92.32 mûvészeti kiegészítõ tevékenység.

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

alapképzés:
székhelyen, telephelyen: mûvészet (színházmûvészeti, film- és videómûvészeti ág);

mesterképzés:
székhelyen, telephelyen: mûvészet (színházmûvészet, film- és videómûvészet).

8.1.2. Felsõfokú szakképzés szakmacsoportja, amelyben az intézmény szakképzést folytat, illetve folytathat
székhelyen, telephelyen: mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció (zene-, tánc-, képzõ- és iparmûvészet, színházmûvé-
szet-bábmûvészet, színházmûvészet, sajtó, közmûvelõdés)

8.1.3. Tudományterület, mûvészeti ágak, amelyen doktori képzés, doktori fokozat odaítélés folyik:
– mûvészetek (színházmûvészet, film- és videómûvészet).

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

Ilyen tevékenységek elsõsorban:

– a hallgatók számára olyan képzés, illetve szolgáltatás nyújtása, amely közvetlenül nem kapcsolódik a képzési és kime-
neti követelményekben, a szakmai és vizsgakövetelményekben és a tantervekben, illetve szakképzési programokban
foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez;
– felvételi elõkészítõ és egyéb tanfolyamok tartása;
– továbbképzés;
– felnõttképzési tevékenység;
– az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ, szakképesítést nyújtó iskolarendszeren kívüli szakképzés folytatása;
– a színház és a mozgókép szakterületeihez tartozó munkakörökhöz iskolarendszeren kívül és tanfolyami keretben szer-
vezett szakképzés és továbbképzés;
– a képzéshez kapcsolódó tudományterületeken, mûvészeti ágban, kultúramûvelés és fejlesztés, mûvészeti, szaktanács-
adói és egyéb tevékenység.

Az intézmény tevékenységeinek tevékenységi körök szerinti (TEÁOR) részletes felsorolása:
kiegészítõ tevékenységek:
80.42 máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás,
92.31 alkotó- és elõadómûvészet,
92.32 mûvészeti kiegészítõ tevékenység.
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8.3. Az intézmény jogosult alaptevékenységén kívül vállalkozási tevékenységként – alapfeladatai ellátásának sé-
relme nélkül – külsõ megbízók, megrendelõk részére oktatási, kutatási, fejlesztõ, szaktanácsadó, szolgáltató s
egyéb feladatok ellátására. Az e tevékenység keretében végzett szolgáltatás, termékelõállítás értékesítésébõl szár-
mazó bevételnek fedeznie kell a tevékenységet terhelõ összes kiadást – beleértve az üzemeltetési, fenntartási ki-
adások tevékenységre jutó arányos hányadát is – a bevétel fel nem használható részének figyelembevétele mellett.
A vállalkozási tevékenység bevétele nem haladhatja meg két egymást követõ évben az összbevétel egyharmadát.

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

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

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

9.1. Az intézményben oktatási, tudományos kutatási szervezeti egységként színházi fõtanszak, film- és televíziós fõtan-
szak, a tanszakok keretében tanszékek, valamint az intézményvezetõhöz közvetlenül rendelt Mûvészetelméleti Tanszék,
és Színházmûvészeti, valamint Film- és Videómûvészeti Doktori Iskola mûködik.

A fõtanszakokon, a tanszéken egy vagy több szakmailag összetartozó, a 8.1.1. pont szerinti képzési területeken, képzési
szinteken folyó képzés feladatainak ellátását szervezik.

9.2. Az intézményben kollégiumi, informatikai, szociális, kulturális, sport, könyvtári, levéltári feladatot ellátó szervezeti
egység, valamint mûvészeti gyakorlóhely mûködik.

9.3. Az intézmény mûködtetési feladatainak ellátásához az intézményben igazgatási funkcionális szervezeti egységként
rektori hivatalt és tanulmányi osztályt, gazdasági, mûszaki funkcionális szervezeti egységként gazdasági hivatalt, belsõ
ellenõrzési feladatot ellátó szervezeti egységet, üzemeltetési osztályt, színházi mûszaki osztályt és film- és televíziós
mûszaki osztályt mûködtet.

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

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

10. Az intézmény ingatlanállománya:

10.1. A Magyar Állam tulajdonában lévõ ingatlanok, melyek az intézmény vagyonkezelésében vannak a Kincstári
Vagyoni Igazgatósággal kötött, alapszerzõdés: 370437/1997/0100, módosított: 370437/2002/0120, illetve
370437/2005/0121 számú vagyonkezelési szerzõdéssel. (2. számú melléklet szerint)

10. 2. Az intézmény tulajdonában lévõ ingatlanok:
Az intézmény tulajdonában nincs ingatlan.

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

11. Az intézmény hallgatói létszáma:
– az Ftv.-ben meghatározottak szerint felvehetõ maximális hallgatói létszám 400 fõ, amely számított hallgatói létszám-
ként 287 fõ.

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

13. Az alapító okirat a 15237-28/2006. számú alapító okirat módosításával készült és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat szövegét tartalmazza.

Budapest, 2007. augusztus 7.

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

Ikt. szám: 17803-1/2007.
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2. számú melléklet

Az intézmény vagyonkezelésében lévõ ingatlanok

Címe: Budapest VIII. ker., Szentkirályi u. 32/a
Helyrajzi száma: 36598

Címe: Budapest VII. ker., Akácfa u. 5.
Helyrajzi száma: 34558/0/A/21

Címe: Budapest VIII. ker., Rákóczi út 21.
Helyrajzi száma: 36508

Címe: Budapest VIII. ker., Vas u. 2/c
Helyrajzi száma: 36437/13

3. számú melléklet

Az intézmény használatában lévõ ingatlanok és a használat jogcíme
– minden ingatlan 5 évnél hosszabb bérleti használati jogcímmel rendelkezik

Címe: Budapest VIII. ker., Vas u. 2/d
Helyrajzi száma: 36437/11
Jogcím: bérlemény

Címe:Budapest VIII., ker. Vas u. 2/b
Helyrajzi száma: 36437/9
Jogcím: bérlemény

Címe: Budapest VIII. ker., Vas u. 5.
Helyrajzi száma: 36504
Jogcím: bérlemény

Címe: Budapest VIII. ker., Vas u. 1.
Helyrajzi száma: 36506
Jogcím: bérlemény

Címe: Budapest VIII. ker., Gyulai Pál u. 8.
Helyrajzi száma: 36453
Jogcím: bérlemény

Cím: Budapest VIII. ker., Stáhly u. 3.
Helyrajzi száma: 36448
Jogcím: bérlemény

Címe: Budapest VIII. ker., Stáhly u. 5.
Helyrajzi száma: 36451
Jogcím: bérlemény

Címe: Budapest VIII. ker., Stáhly u. 1.
Helyrajzi száma: 36438
Jogcím: bérlemény

3384 OKTATÁSI KÖZLÖNY 30. szám



A Károly Róbert Fõiskola
Alapító Okirata

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

Az intézmény jogelõdje az 1962-ben alapított Felsõfokú Mezõgazdasági Technikum, a Kertészeti Egyetem kari tagozó-
dásáról, a Kertészeti és Agronómiai Fõiskolai Kar létesítésérõl és a gyöngyösi Felsõfokú Mezõgazdasági Technikum
megszüntetésérõl szóló 1030/1972. (VII. 31.) Mt.h. számú határozat alapján a Kertészeti Egyetem Kertészeti és Agronó-
miai Fõiskolai Kara, az egyes mezõgazdasági felsõoktatási intézmények szervezetének és feladatának módosításáról,
valamint névváltoztatásáról szóló 1025/1976. (VIII. 3.) Mt.h. számú határozat alapján a Gödöllõi Agrártudományi Egye-
tem Mezõgazdasági Fõiskolai Kara;
az egyetemek kari tagozódásáról, valamint az egyetemi továbbképzõ intézetekrõl szóló 37/1986. (VIII. 31.) számú mi-
nisztertanácsi rendelet szerint az Agrártudományi Egyetem (Gödöllõ) Társadalomtudományi Kara, az egyetemek kari
tagozódásáról szóló 1049/1990. (III. 21.) Mt.h. számú határozat alapján a Gödöllõi Egyetem Mezõgazdasági Fõiskolai
Kara, mezõgazdasági fõiskolai kar létesítésérõl szóló 1069/1992. (XII. 23.) Korm. határozatnak megfelelõen a Gödöllõi
Egyetem Mezõgazdasági Fõiskolai Kara, majd a felsõoktatási intézményhálózat átalakításáról, továbbá a felsõoktatásról
szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról szóló 1999. évi LII. törvénnyel létrehozott Szent István Egyetem, Gödöllõ
Gazdálkodási és Mezõgazdasági Fõiskolai Kara (Gyöngyös).

1. Az intézmény hivatalos neve: Károly Róbert Fõiskola.
Rövidített megnevezése: KRF.
Angol nyelvû megnevezése: Károly Róbert College.

2. Az intézmény alapítója a Magyar Köztársaság Országgyûlése.

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

4. Az intézmény mûködési helye
4.1. székhelye: 3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.

4.2. telephelyei:
3213 Atkár, Tass-puszta,
3356 Kompolt, Fleischmann Rudolf út 4.,
3358 Erdõtelek, Fõ út 129.

4.3. Az intézmény székhelyen kívüli képzésének helye:
1. Balassagyarmat Város Önkormányzata,

2660 Balassagyarmat, Rákóczy út 12.,
2. Eötvös József Középiskola

3360 Heves, Dobó út 29.,
3. Ujhelyi Imre Mezõgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium

7940 Szentlõrinc, Erzsébet u. 1.,
4. EURO Iskola Oktatási Kht.

3530 Miskolc, Széchenyi út 90.,
5. Fényes Elek Gazdasági Szakközépiskola

9400 Sopron, Kuruc dombsor 2.,
6. Reményik Zsigmond Gimnázium és Postaforgalmi Szakközépiskola

3390 Füzesabony, Ifjúság út 17.,
7. Március 15 Gimnázium

4024 Lõrinci, Kastélykert,
8. Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola

4400 Nyíregyháza, Ifjúság út 4.,
9. Békés Megyei Munkácsy Mihály Gimnázium, Szakképzõ Iskola és Kollégium

5700 Gyula, Szent István u. 38.,
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10. Képesség- és Tehetségfejlesztõ Magán Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mûvészeti Iskola és Kollégium
8100 Várpalota, Dankó út 16/VII.,

11. Irinyi János Élelmiszeripari Középiskola és Gimnázium
4024 Debrecen, Irinyi u. 1.,

12. Atlasz Idegenforgalmi Szakképzõ Iskola
4220 Hajdúböszörmény, Désány István u. 1–9.,

13. Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola
3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 6.

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

6. Az intézmény szakágazati besorolása és az alapvetõ szakfeladat száma
szakág: 803000
jellemzõ szakfeladat: 803218

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

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

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

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

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

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

– A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudományterületeken, alap-, alkalmazott és kísérleti kutatásokat és fej-
lesztéseket, tudományszervezést, technológiai innovációt, valamint az oktatást támogató egyéb kutatásokat végez-
het.

– Az Ftv.-ben foglaltak alapján részt vesz az agrárgazdaság körébe tartozó feladatok ellátásában, a vonatkozó külön
jogszabályok rendelkezései szerint.

– A gyakorlati képzés céljaira tangazdaságot üzemeltethet.
– A nemzeti és az egyetemes kultúra és a mûvészetek közvetítésével, mûvelésével és fejlesztésével, az anyanyelvi és

az idegen nyelvi ismeretek fejlesztésével hozzájárul a hallgatók felkészítéséhez az értelmiségi létre.
– Az oktatás és a kutatás színvonalas ellátásához szükséges nemzetközi kapcsolatait fejleszti és ápolja.
– Tankönyv-, jegyzetíratást és -kiadást, taneszközfejlesztést végezhet.
– Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére saját szervezetében könyvtári szolgáltatást nyújt, kollégiumi el-

helyezést biztosít. Kulturális és sportolási lehetõséget, továbbá olyan szolgáltatásokat biztosít, amelyek a hallgatók
beilleszkedését, egészséges életvitelét és egészségügyi ellátást szolgálják.

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

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

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

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

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

Az intézmény tevékenységeinek tevékenységi körök szerinti (TEÁOR) részletes felsorolása:
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alaptevékenységek:
80.30 felsõoktatás,
80.42 máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás,
72.30 adatfeldolgozás,
72.40 adatbázis-tevékenység, online kiadás,
73.10 mûszaki kutatás, fejlesztés,
73.20 humán kutatás, fejlesztés,
92.61 sportlétesítmény mûködtetése,
85.32 szociális ellátás elhelyezés nélkül.

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

alapképzés:
székhelyen, telephelyen: agrár, gazdaságtudományok.

8.1.2. Felsõfokú szakképzés szakmacsoportja, amelyben az intézmény szakképzést folytat, illetve folytathat
székhelyen, telephelyen:
− közgazdaság,
− mezõgazdaság,
− vendéglátás-idegenforgalom;

székhelyen kívül:
1. vendéglátás-idegenforgalom (Balassagyarmat Város Önkormányzata, 2660 Balassagyarmat, Rákóczy út 12.,

EURO Iskola Oktatási Kht., 3530 Miskolc, Széchenyi út 90., Képesség- és Tehetségfejlesztõ Magán Általános Isko-
la, Gimnázium, Alapfokú Mûvészeti Iskola és Kollégium, 8100 Várpalota, Dankó út 16/VII., Békés Megyei Munká-
csy Mihály Gimnázium, Szakképzõ Iskola és Kollégium, 5700 Gyula, Szent István u. 38., Irinyi János Élelmiszer-
ipari Középiskola és Gimnázium, 4024 Debrecen, Irinyi u. 1., Atlasz Idegenforgalmi Szakképzõ Iskola, 4220 Haj-
dúböszörmény, Désány István u. 1–9.),

2. mezõgazdaság (Eötvös József Középiskola; 3360 Heves, Dobó út 29., Újhelyi Imre Mezõgazdasági és Közgazdasá-
gi Szakközépiskola és Kollégium 7940 Szentlõrinc, Erzsébet u. 1., Képesség- és Tehetségfejlesztõ Magán Általános
Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mûvészeti Iskola és Kollégium, 8100 Várpalota, Dankó út 16/VII.),

3. közgazdaság (EURO Iskola Oktatási Kht., 3530 Miskolc, Széchenyi út 90., Március 15 Gimnázium, 4024 Lõrinci,
Kastélykert, Fényes Elek Gazdasági Szakközépiskola, 9400 Sopron, Kuruc dombsor 2., Széchenyi István Közgaz-
dasági Szakközépiskola, 4400 Nyíregyháza, Ifjúság út 4., Képesség- és Tehetségfejlesztõ Magán Általános Iskola,
Gimnázium, Alapfokú Mûvészeti Iskola és Kollégium, 8100 Várpalota, Dankó út 16/VII., Széchenyi István Köz-
gazdasági Szakközépiskola, 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 6.).

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

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

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

– egyéb tanfolyamok tartása;
– továbbképzés;
– felnõttképzési tevékenység;
– az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ, szakképesítést nyújtó iskolarendszeren kívüli szakképzés folytatása;
– a képzéshez kapcsolódó tudományterületeken, szaktanácsadói és egyéb tevékenység;
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– mezõgazdasági és élelmiszeripari termékek termelése, feldolgozása, forgalmazása;
– az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak hasznosítása (kiadói tevékenység, nyomdaipari szolgáltatások,

hazai és nemzetközi konferenciák szervezése, nyomdaipari termékek gyártása és értékesítése, munkahelyi vendéglá-
tás, üzemi étkeztetés, oktatást szolgáló létesítmények, sportlétesítmény, valamint kutatási kapacitások bérbeadása,
szállásértékesítés);

– nyelvvizsgáztatási tevékenység.

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

kiegészítõ tevékenységek:
01.12 zöldség, dísznövény termelése,
01.41 növénytermelési szolgáltatás,
01.42 állattenyésztési szolgáltatás,
55.10 szállodai szolgáltatás,
55.23 egyéb szálláshely-szolgáltatás,
55.51 munkahelyi étkeztetés,
70.20 ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
73.10 mûszaki kutatás, fejlesztés,
73.20 humán kutatás, fejlesztés,
74.87 máshová nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás,
80.42 máshová nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás,
92.51 könyvtári, levéltári tevékenység.

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

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

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

9. Az intézmény tagolásának elvei (az 1. számú mellékletnek megfelelõen):
9.1. Az intézményben oktatási szervezeti egységként karok, a karokon belül tanszékek, tudományos kutatási szervezeti
egységként kutatóintézetek mûködnek.

Az intézmény karokra tagozódik. A karok egy vagy több szakmailag összetartozó, a 8.1.1. pont szerinti képzési területe-
ken, képzési szinteken folyó képzés feladatainak ellátását szervezik. A felsõoktatási intézmény karai:
− Gazdálkodási Kar,
− Agrár és Vidékfejlesztési Kar.

9.2. Az intézményben könyvtári, informatikai, minõségirányítási, diákotthoni továbbá hallgatói tanácsadó és felnõttkép-
zési feladatot ellátó szolgáltató szervezeti egységek mûködnek.
A fõiskola gyakorlati képzést segítõ Tangazdaságot üzemeltet.

9.3. Az intézmény mûködtetési feladatainak ellátásához gazdasági és szolgáltató funkcionális szervezeti egységként
gazdasági és mûszaki igazgatóságot, igazgatási szervezeti egységként fõtitkári hivatalt mûködtet. Belsõ ellenõrzési fel-
adat ellátására belsõ ellenõrt foglalkoztat.

Az intézmény szervezeti felépítését, tagolását az egyes oktatási, tudományos kutatási, szolgáltató és funkcionális szerve-
zeti egységeket és mûködésük rendjét részletesen a szervezeti és mûködési szabályzat határozza meg.
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Az intézmény vezetését, a vezetõk megbízását, illetve felmentését, valamint hatásköröket az Ftv. és az intézmény szerve-
zeti és mûködési szabályzata határozza meg.

10. Az intézmény ingatlanállománya:
10.1. A Magyar Állam tulajdonában lévõ ingatlanok, melyek az intézmény vagyonkezelésében vannak a Kincstári
Vagyoni Igazgatósággal kötött, a 390196-004-0100 számú vagyonkezelési szerzõdéssel.

10.2. Az intézmény tulajdonában lévõ ingatlanok jegyzéke: 2. számú melléklet szerint.

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

11. Az intézmény hallgatói létszáma:
– az Ftv.-ben meghatározottak szerint felvehetõ maximális hallgatói létszám 19 400 fõ, amely számított hallgatói lét-
számként 9916 fõ.

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

13. Az alapító okirat a 2826-1/2007. számú alapító okirat módosításával készült és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat szövegét tartalmazza.

Budapest, 2007. augusztus 3.

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

Ikt. szám: 19295-1/2007.
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2. számú melléklet

Az intézmény tulajdonában lévõ ingatlanok

Sorszám Helyrajzi szám Cím Tulajdoni hányad
1. 796/3 3200 Gyöngyös, Mátrai út 36. 1/1
2. 1900/3/A/23 3200 Gyöngyös, Egri út 4. III/1. 1/1
3. 4053/A/9 3200 Gyöngyös, Kócsag út 31. IV/9. 1/1
4. 4057/A/3 3200 Gyöngyös, Kócsag út 23. I/3. 1/1
5. 0165/15 3213 Atkár, Tass -puszta 1/2

3. számú melléklet

Használat jogcíme: bérlet, haszonbérlet

Sor-

szám
Helyrajzi szám Mûvelési ág

Terület
Település

ha m2

1. 0133/1 erdõ 677 Atkár
2. 0133/2 erdõ 3309 Atkár
3. 0133/3 erdõ 4158 Atkár
4. 0133/5 erdõ 76 Atkár
5. 0134/1 szántó 1482 Atkár
6. 0136/1 szántó 27 1765 Atkár
7. 0140/a erdõ 9216 Atkár
8. 0140/b szántó 26 4929 Atkár
9. 0140/c gyep 1518 Atkár

10. 0142/1/a gyep 1 5812 Atkár
11. 0142/1/b,c,d,f,g,h szõlõ 20 4874 Atkár
12. 0142/1/j szántó 10 3512 Atkár
13. 0151 erdõ 3873 Atkár
14. 0153/8/a szántó 2 0582 Atkár
15. 0153/8/f gyep 1 4359 Atkár
16. 0153/8/j erdõ 5430 Atkár
17. 0153/8/k szántó 10 5803 Atkár
18. 0166/1 szántó 11 7144 Atkár
19. 0174 erdõ 1 3511 Atkár
20. 0176/3/b szántó 12 0650 Atkár
21. 0176/5 gyep 1 1722 Atkár
22. 045/6 szántó 11 7724 Detk
23. 045/7 szántó 4 5891 Detk
24. 045/8 szántó 2 2797 Detk
25. 0199 szántó 9 5000 Kompolt
26. 0248/1/a szántó 4331 Nagyréde
27. 0248/1/b kivett 391 Nagyréde
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Közlemény a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület jogerõs akkreditációs határozatairól

HATÁROZAT

Az Osztrák Intézet Budapest Kht. (1061 Budapest, Andrássy u. 21.), mint az Österreichisches Sprachdiplom Deutch
ÖSD vizsgarendszer (A – 1090 Wien, Althanstrasse 7-9/10.) magyarországi képviselõje akkreditált vizsgarendszerének
új vizsgaszinttel történõ bõvítését kérelmezi. A benyújtott kérelemrõl a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület 2007. június
25-i ülésén a következõ döntést hozta: A kérelmezõ ÖSD C1 Oberstufe Deutsch nevû vizsgaszintjét az Oktatási Hivatal

engedélyezi.

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

INDOKOLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2007. június 11-én átvett hiánytalan kérelem, valamint a Szakértõi Bizottság je-
lentése alapján 2007. június 25-i ülésén azt a döntést hozta, hogy támogatja az Österreichisches Sprachdiplom Deutsch
ÖSD vizsgarendszer jelen kérelemben szereplõ ÖSD C1 Oberstufe Deutsch önálló vizsgaszintet képviselõ vizsgájának
akkreditációját.
A Szakértõi Bizottság összetétele ellen a kérelmezõ kifogással nem élt.
Hatáskörömet az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-a, az idegennyelv-tudást igazoló állami-
lag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizsga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. ren-
delet (továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdése, 6. §-ának (3) bekezdése, az államilag elismert nyelvvizsga egységes köve-
telményrendszerérõl és annak felülvizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999.
(VII. 21.) OM rendelet határozza meg, az akkreditáció részletes feltételeit és dokumentációját az AK tartalmazza.
A jogorvoslatról való tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény (Ket.) 98–99. §-ain, valamint a KR 6. § (84) bekezdésén alapul.
Az eljárásért fizetendõ akkreditációs díj mértékét az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl
és annak felülvizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM ren-
delet 1. számú melléklete határozza meg, melyet kérelmezõ hivatalomnál megfizetett.
A fellebbezést fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2007. július 10.

Ügyszám: AK-IX/18/2007.

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából
Fazekas Márta s. k.,

igazgató

* * *

HATÁROZAT

A KIT Szakmai Nyelvoktatási és Vizsgaközpont (1077 Budapest, Rózsa u. 4–6.) akkreditált vizsgaközpont által bejelentett
vizsgahely létesítése iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület 2007. július 9-i ülésén a követke-
zõ döntést hozta: A kérelmezõ bejelentett vizsgahely létesítése iránti kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint

engedélyezi.

Név: Comenius Szakközépiskola és Szakiskola
Cím: 7621 Pécs, Váradi A. u. 4.

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

INDOKOLÁS

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

Budapest, 2007. július 11.

Ügyszám: AK-XVII/15/2007.
Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából

Fazekas Márta s. k.,
igazgató

* * *

HATÁROZAT

A Pécsi Tudományegyetem Idegen Nyelvi Titkárság (7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b) akkreditált vizsgaköz-
pont által akkreditált vizsgahely létesítése iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület
2007. július 9-i ülésén a következõ döntést hozta: A kérelmezõ akkreditált vizsgahely létesítése iránti kérelmét az Okta-
tási Hivatal a következõk szerint

engedélyezi.

Név: Dráva Völgye Középiskola
Cím: 7570 Barcs, Latinca S. u. 13.
Nyelvvizsgarendszer: ECL nyelvvizsga (European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages)
Nyelvek: angol, egynyelvû; német, egynyelvû
Fajta: általános

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

INDOKOLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2007. június 4-én átvett hiánytalan kérelem alapján 2007. július 9-én megállapí-
totta, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ akkreditált vizsgahelye – tárgyi és infrastrukturális
feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.
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A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizs-
ga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdésé-
ben, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felül-
vizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet
7. §-ában, a 12. § (2) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.
Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
4. §-ának (3) bekezdésén alapul.
A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2007. július 11.

Ügyszám: AK-XII/52/2007.
Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából

Fazekas Márta s. k.,
igazgató

* * *

HATÁROZAT

A Pécsi Tudományegyetem Idegen Nyelvi Titkárság (7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b) akkreditált vizsgaköz-
pont által akkreditált vizsgahely létesítése iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület
2007. július 9-i ülésén a következõ döntést hozta: A kérelmezõ bejelentett vizsgahely létesítése iránti kérelmét az Oktatá-
si Hivatal a következõk szerint

engedélyezi.

Név: Zsera Oktatási Bt.
Cím: 4821 Ópályi, Ságvári u. 12.
Nyelvvizsgarendszer: ECL nyelvvizsga (European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages)

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

INDOKOLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2007. június 11-én átvett hiánytalan kérelem, valamint a helyszíni szemle alapján
2007. július 9-én megállapította, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ akkreditált vizsgahelye – tár-
gyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.
A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizs-
ga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdésé-
ben, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felül-
vizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet
7. §-ában, a 12. § (1) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.
Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
4. §-ának (3) bekezdésén alapul.
A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2007. július 11.

Ügyszám: AK-XII/53/2007.
Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából

Fazekas Márta s. k.,
igazgató
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HATÁROZAT

A Pécsi Tudományegyetem Idegen Nyelvi Titkárság (7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b) akkreditált vizsgaköz-
pont által akkreditált vizsgahely létesítése iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület
2007. július 9-i ülésén a következõ döntést hozta: A kérelmezõ bejelentett vizsgahely létesítése iránti kérelmét az Oktatá-
si Hivatal a következõk szerint

engedélyezi.

Név: Bonus Nyelviskola Bt.
Cím: 1052 Budapest, Károly krt. 12.
Nyelvvizsgarendszer: ECL nyelvvizsga (European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages)
Nyelvek: angol, egynyelvû; német, egynyelvû
Fajta: általános

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

INDOKOLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2007. június 11-én átvett hiánytalan kérelem alapján 2007. július 9-én megállapí-
totta, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ akkreditált vizsgahelye – tárgyi és infrastrukturális
feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.
A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizs-
ga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdésé-
ben, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felül-
vizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet
7. §-ában, a 12. § (2) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.
Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
4. §-ának (3) bekezdésén alapul.
A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2007. július 11.

Ügyszám: AK-XII/54/2007.
Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából

Fazekas Márta s. k.,
igazgató

* * *

HATÁROZAT

A Pécsi Tudományegyetem Idegen Nyelvi Titkárság (7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b) akkreditált vizsgaköz-
pont által akkreditált vizsgahely létesítése iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület
2007. július 9-i ülésén a következõ döntést hozta: A kérelmezõ bejelentett vizsgahely létesítése iránti kérelmét az Oktatá-
si Hivatal a következõk szerint

engedélyezi.

Név: Saturnus Nyelviskola
Cím: 3530 Miskolc, Arany János u. 29. fsz. 3.
Nyelvvizsgarendszer: ECL nyelvvizsga (European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages)
Nyelvek: angol, egynyelvû; német, egynyelvû
Fajta: általános

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

INDOKOLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2007. június 11-én átvett hiánytalan kérelem, valamint a helyszíni szemle alapján
2007. július 9-én megállapította, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ akkreditált vizsgahe-
lye – tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt felté-
teleknek.
A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizs-
ga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdésé-
ben, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felül-
vizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet
7. §-ában, a 12. § (2) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.
Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
4. §-ának (3) bekezdésén alapul.
A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2007. július 11.

Ügyszám: AK-XII/55/2007.
Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából

Fazekas Márta s. k.,
igazgató

* * *

HATÁROZAT

A PROFEX Nyelvvizsgaközpont (7624 Pécs, Szigeti út 12.) akkreditált vizsgaközpont által bejelentett vizsgahely lé-
tesítése iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület 2007. július 9-i ülésén a következõ dön-
tést hozta: A kérelmezõ bejelentett vizsgahely létesítése iránti kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint

engedélyezi.

Név: Széchenyi István Egyetem Idegen Nyelvi Oktatási Központ
Cím: 9026 Gyõr, Hédervári u. 25.

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.
Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
Ez a határozat csak az AK-II/2/2000. számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2007. május 14-én átvett hiánytalan kérelem alapján megállapította, hogy a ren-
delkezõ részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ bejelentett vizsgahelye – tárgyi és infrastrukturális feltételei megfe-
lelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.
A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizs-
ga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdésé-
ben, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felül-
vizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet
7. §-ában, a 12. § (1) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.
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Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
4. §-ának (3) bekezdésén alapul.
A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2007. július 11.

Ügyszám: AK-II/21/2007.

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából
Fazekas Márta s. k.,

igazgató

* * *

HATÁROZAT

A Pannon Nyelvvizsgaközpont (Veszprémi Egyetem Nyelvvizsga Iroda, 8200 Veszprém, Egyetem u. 1.) akkreditált
vizsgaközpont által bejelentett vizsgahely létesítése iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló
Testület 2007. július 9-i ülésén a következõ döntést hozta: A kérelmezõ bejelentett vizsgahely létesítése iránti kérelmét
az Oktatási Hivatal a következõk szerint

engedélyezi.

Név: Dare2Learn Bt.
Cím: 5400 Mezõtúr, Csokonai út 51.

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

INDOKOLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2007. június 4-én átvett hiánytalan kérelem, valamint a helyszíni szemle alapján
2007. július 9-én megállapította, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ akkreditált vizsgahe-
lye – tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt felté-
teleknek.
A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizs-
ga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdésé-
ben, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felül-
vizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet
7. §-ában, a 12. § (1) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.
Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
4. §-ának (3) bekezdésén alapul.
A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2007. július 11.

Ügyszám: AK-XIX/36/2007.

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából
Fazekas Márta s. k.,

igazgató

* * *
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HATÁROZAT

A BCE Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont (1085 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48–52.) akkreditált vizsgaközpont
által bejelentett vizsgahely létesítése iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület 2007. júli-
us 9-i ülésén a következõ döntést hozta: A kérelmezõ bejelentett vizsgahely létesítése iránti kérelmét az Oktatási Hivatal
a következõk szerint

engedélyezi.

Név: Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztõ Egyesület
Cím: 9700 Szombathely, Kõszegi u. 2.

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

INDOKOLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2007. június 25-én átvett hiánytalan kérelem alapján 2007. július 9-én megállapí-
totta, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ bejelentett vizsgahelye – tárgyi és infrastrukturális
feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.
A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizs-
ga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdésé-
ben, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felül-
vizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet
7. §-ában, a 12. § (1) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.
Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
4. §-ának (3) bekezdésén alapul.
A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2007. július 11.

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

Fazekas Márta s. k.,
igazgató

* * *

HATÁROZAT

Az ELTE Idegennyelvi Továbbképzõ Központ (1085 Budapest, Rigó u. 16.) akkreditált vizsgaközpont által akkreditált
vizsgahely létesítése iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület 2007. július 9-i ülésén a követke-
zõ döntést hozta: A kérelmezõ bejelentett vizsgahely létesítése iránti kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint

engedélyezi.

Név: Tessedik Sámuel Fõiskola Idegennyelvi és Nemzetközi Kapcsolatok Intézete
Cím: 5540 Szarvas, Szabadság u. 4.
Nyelvvizsgarendszer: ITK ORIGO
Nyelvek: kétnyelvû: angol, német
Fajta: általános

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

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2007. június 4-én átvett hiánytalan kérelem, valamint a helyszíni szemle alapján 2007.
július 9-én megállapította, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ akkreditált vizsgahelye – tárgyi és
infrastrukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.
A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizs-
ga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdésé-
ben, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felül-
vizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet
7. §-ában, a 12. § (2) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.
Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
4. §-ának (3) bekezdésén alapul.
A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2007. július 11.

Ügyszám: AK-I/100/2007.
Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából

Fazekas Márta s. k.,
igazgató

* * *

HATÁROZAT

A BME Nyelvvizsgaközpont (1111 Budapest, Egry J. u. 1.) akkreditált vizsgaközpont által bejelentett vizsgahely léte-
sítése iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület 2007. július 23-i ülésén a következõ dön-
tést hozta: A kérelmezõ bejelentett vizsgahely létesítése iránti kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint

engedélyezi.

Név: Cambridge Nyelviskola Oktatási Nevelési és Szolgáltató Betéti Társaság
Cím: 4024 Debrecen, Kossuth Lajos u. 5.

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

INDOKOLÁS

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

Budapest, 2007. július 31.

Ügyszám: AK-VII/39/2007.
Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából

Fazekas Márta s. k.,
igazgató

* * *
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HATÁROZAT

A Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat (1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.) mint a telc GmbH (D–60386 Frankfurt am
Main, Wächtersbacher Str. 83.) magyarországi képviselõje, akkreditált vizsgaközpont által bejelentett vizsgahely létesítése
iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület 2007. július 23-i ülésén a következõ döntést hozta: A
kérelmezõ bejelentett vizsgahely létesítése iránti kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint

engedélyezi.

Név: Nyugat-Magyarországi Egyetem, Erdõmérnöki Kar, Idegen Nyelvi Központ
Cím: 9400 Sopron, Fülesi u. 2.

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

INDOKOLÁS

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

Budapest, 2007. július 31.

Ügyszám: AK-V/69/2007.
Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából

Fazekas Márta s. k.,
igazgató

Közlemény
a középfokú iskolák beiskolázási tagozatkódrendszerérõl

A 2007/2008. tanév rendjérõl szóló 19/2007. (III. 23.) OKM rendelet a 3. számú mellékletében, továbbá a 11/1994.
(VI. 8.) MKM rendelet 8. számú melléklete 1.3. pontjában írta elõ, hogy a középfokú iskoláknak tagozataik belsõ kódját
az OKM közleményében foglaltak szerint kell megállapítaniuk.
Az egységes tagozatkódrendszer kialakításának szempontjait e közlemény 1. sz. melléklete tartalmazza, a kitöltési út-
mutató e közlemény 2. sz. mellékletében található meg.
A mellékletek szerint meghatározott tagozatkódokat és elnevezéseket elektronikus úton, a http://www.kir.hu internetes címen ta-
lálható „KIFIR középfokú intézmények internetes modulja a tagozatkódok megadásához” menüpontba történõ belépés után le-
het közölni a Felvételi Központtal. Az internetes tagozatbegyûjtõ rendszerbe az OM azonosító és az intézmény igazgatója által a
„Mesterjelszó-kezelõ rendszer”-ben kiadott jelszó megadásával lehet belépni. A belépés után az informatikai rendszer biztosítja,
hogy kizárólag a mellékletekben meghatározott szempontok szerint lehessen az adatokat bevinni.
Amennyiben az iskola nem tud fokozott biztonságú elektronikus aláírással adatot küldeni, a kitöltés befejezése után a be-
jelentõlapot ki kell nyomtatni, majd az intézmény igazgatójának aláírásával és az intézmény körbélyegzõjének lenyoma-

3400 OKTATÁSI KÖZLÖNY 30. szám



tával kell hitelesíteni. A hitelesített bejelentõlapot a Felvételi Központnak (9001 Gyõr, Pf. 681) és az intézmény fenntar-
tójának kell megküldeni.
Fokozott biztonságú elektronikus aláírás alkalmazása esetén, amennyiben a Felvételi Központ a hivatalos intézmény-
törzsben nyilvántartott e-mail címre 3 napon belül visszaigazolást küld az elektronikusan aláírt bejelentõlap elfogadásá-
ról, akkor nincs szükség a bejelentõlap kinyomtatására és postai úton történõ megküldésére a Felvételi Központ számára.
Az elektronikus aláírás alkalmazásáról szóló részletes tájékoztató www.kir.hu internetes címen érhetõ el.
Az intézmények az elektronikus aláírással, vagy a kinyomtatva megküldött adatok beérkezésérõl visszajelzést kapnak a
Felvételi Központtól (a beküldõ iskola az internetes tagozatkódrendszerben október 12-e után már nem tud változtatást
végrehajtani), majd az Oktatási Hivatal iskolánként ellenõrzi az ebben a közleményben leírtaknak megfelelést, és
amennyiben szükséges, egyeztet a beküldõ intézménnyel, majd lezárja a megadott tagozatleírásokat.
Csak ellenõrzött – illetve pontatlanság vagy félreérthetõség esetén az intézmény és az Oktatási Hivatal által egyeztetett –
adatok kerülhetnek az Oktatási Hivatal által kiadott „OM azonosító- és tagozatkódjegyzék a középfokú iskolai felvéte-
likhez a 2008/2009. tanévre” címû kiadványba, majd késõbb a Tanulói adatlapokra és a Jelentkezési lapokra.

Pósfai Péter s. k.,
oktatási elnökhelyettes

1. számú melléklet

A hivatalos tagozatkódjegyzékbe felvehetõ tagozatok leírása

Gimnázium

1. A tagozatot jelölõ egyedi kód
(Az iskola által szabadon megválasztható két karakterbõl álló szám 01 és 99 között)

2. Az évfolyamok száma:
– 4 évf.
– 5 évf.
– 5 évf., a 9. évfolyamon nyelvi elõkészítõ évfolyammal ..………… nyelvbõl
– 5 évf., a 9. évfolyamon nyelvi elõkészítõ évfolyam ………….. nyelvbõl, a második idegen nyelv a(z) ………….
– 6 évf.
– 6 évf. + a … évfolyamon nyelvi elõkészítõ évfolyammal …..………… nyelvbõl
– 8 évf.
– 8 évf. + a … évfolyamon nyelvi elõkészítõ évfolyammal …..………… nyelvbõl

3. Az alkalmazott tanterv lehetséges típusai:
– kerettantervekre épülõ helyi tanterv
– egyedi helyi tanterv (a fenntartó által jóváhagyott egyedi helyi tanterv, vagy alternatív pedagógiára épülõ helyi tanterv,
vagy a kerettantervektõl eltérõ, alkalmazási és indítási engedéllyel rendelkezõ helyi tanterv)
– Arany János Tehetséggondozó Program
– Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Tehetséggondozó Kollégiumi Programja
– magyar–………. két tanítási nyelvû iskolai oktatás irányelve szerint készített helyi tanterv
– ……….nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve, továbbá a kisebbségi oktatás anyanyelv és irodalom
illetve népismeret kerettantervei alapján készített helyi tanterv
– sajátos nevelési igényû tanulók iskolai oktatásának irányelvét figyelembe véve – a ………… fogyatékos tanulók isko-
lai fejlesztésének elvei szerint – készített helyi tanterv

4. Az oktatás fõ jellemzõje az adott tagozaton:
– normál oktatás
– emelt szintû oktatás ……..…. tantárgy(ak)ból
– emelt óraszámú oktatás ……..…. tantárgy(ak)ból

5. A tagozaton oktatott idegen nyelv:
a tagozaton kötelezõen oktatott idegen nyelv(ek) a(z) …………, választható idegen nyelv(ek) a(z) …………
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6. A tagozatra való jelentkezéshez
– részt kell venni
– nem kell részt venni
a felvételi eljárást megelõzõ, központi írásbeli felvételi vizsgán

7. A tagozat egyéb jellemzõi:
Az elsõ hat szempont szerint már rögzített tagozat további egyedi jellemzõi.

Szakközépiskola

1. A tagozatot jelölõ egyedi kód
(Az iskola által szabadon megválasztható két karakterbõl álló szám 01 és 99 között)

2. A középiskolai évfolyamok száma:
– 4 középiskolai évf. (kizárólag érettségire felkészítõ, általános mûveltséget megalapozó évfolyam)
– 4 középiskolai évf. + a szakképzõ évfolyam(ok)
– 5 középiskolai évf. (kizárólag érettségire felkészítõ, általános mûveltséget megalapozó évfolyam)
– 5 középiskolai évf. + a szakképzõ évfolyam(ok)
– 5 középiskolai évf., a 9. évfolyamon nyelvi elõkészítõ évfolyammal …..………… nyelvbõl (kizárólag érettségire fel-
készítõ, általános mûveltséget megalapozó évfolyam)
– 5 középiskolai évf., a 9. évfolyamon nyelvi elõkészítõ évfolyammal …..………… nyelvbõl + a szakképzõ évfo-
lyam(ok)
– 5 középiskolai évf., a 9. évfolyamon nyelvi elõkészítõ évfolyam ………….. nyelvbõl, a második idegen nyelv a(z)
…………. (kizárólag érettségire felkészítõ, általános mûveltséget megalapozó évfolyam)
– 5 középiskolai évf., a 9. évfolyamon nyelvi elõkészítõ évfolyam ………….. nyelvbõl, a második idegen nyelv a(z)
………….+ a szakképzõ évfolyam(ok)

3. Az alkalmazott tanterv lehetséges típusai:
– kerettantervekre épülõ helyi tanterv
– egyedi helyi tanterv (a fenntartó által jóváhagyott egyedi helyi tanterv, vagy alternatív pedagógiára épülõ helyi tanterv,
vagy a kerettantervektõl eltérõ, alkalmazási és indítási engedéllyel rendelkezõ helyi tanterv)
– Arany János Tehetséggondozó Program
– Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Tehetséggondozó Kollégiumi Programja
– magyar–………. két tanítási nyelvû iskolai oktatás irányelve szerint készített helyi tanterv
– ……….nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve, továbbá a kisebbségi oktatás anyanyelv és irodalom
illetve népismeret kerettantervei alapján készített helyi tanterv
– sajátos nevelési igényû tanulók iskolai oktatásának irányelvét figyelembe véve – a ………… fogyatékos tanulók isko-
lai fejlesztésének elvei szerint – készített helyi tanterv

4. A kilencedik évfolyamtól kezdõdõen a Nemzeti Alaptantervben meghatározott szakmai orientáció, a tizenegyedik év-
folyamtól kezdõdõen – az Országos Képzési Jegyzék szerinti – elméleti és gyakorlati szakmacsoportos alapozó oktatás
is folyhat, ennek területei:
– egészségügy szakmacsoport
– szociális szolgáltatások szakmacsoport
– oktatás szakmacsoport
– mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció szakmacsoport
– gépészet szakmacsoport
– elektrotechnika-elektronika szakmacsoport
– informatika szakmacsoport
– vegyipar szakmacsoport
– építészet szakmacsoport
– könnyûipar szakmacsoport
– faipar szakmacsoport
– nyomdaipar szakmacsoport
– közlekedés szakmacsoport
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– környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport
– közgazdaság szakmacsoport
– ügyvitel szakmacsoport
– kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport
– vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport
– egyéb szolgáltatások szakmacsoport
– mezõgazdaság szakmacsoport
– élelmiszeripar szakmacsoport
– a 9. évfolyamtól több szakmacsoportra történõ elméleti és gyakorlati alapozó oktatás esetén a szakmacsoportok:
………
– nincs a 9. évfolyamtól folyó elméleti és gyakorlati szakmacsoportos alapozó oktatás

5. A tagozaton oktatott idegen nyelv:
a tagozaton kötelezõen oktatott idegen nyelv(ek) a(z) …………, választható idegen nyelv(ek) a(z) …………

6. A tagozatra való jelentkezéshez
– részt kell venni
– nem kell részt venni
a felvételi eljárást megelõzõ, központi írásbeli felvételi vizsgán

7. A mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció szakmacsoport mûvészeti képzéseiben választható szakok:
……………. szak

8. A tagozat egyéb jellemzõi:
Az elsõ hét szempont szerint már rögzített tagozat további egyedi jellemzõi.
A szakképzési évfolyam(ok) után tervezett kimenet a szakképzés megkezdésekor hatályos OKJ-ben meghatározott kö-
rûek (illetve szintûek) közül a(z) …………………… szakképesítés megszerzése.

Szakiskola

1. A tagozatot jelölõ egyedi kód
(Az iskola által szabadon megválasztható két karakterbõl álló szám 01 és 99 között)

2. Évfolyamok száma:
– 2 évf. + a szakképzõ évfolyam(ok)
– 10 hónapos felzárkóztató oktatás alapfokú iskolai végzettség tanúsításával (az általános iskolai tanulmányok folyta-

tása helyett, a 16. életévét betöltõ és a 7. évfolyamot sikeresen befejezett, tanulók számára)
– 20 hónapos felzárkóztató oktatás alapfokú iskolai végzettség tanúsításával (az általános iskolai tanulmányok folyta-

tása helyett, a 16. életévét betöltõ és a 6. évfolyamot sikeresen befejezett, tanulók számára)
– 10 hónapos, a szakképzést elõkészítõ oktatás a szakképzésbe történõ bekapcsolódáshoz szükséges elméleti és gya-

korlati tudáselemek megszerzésére, alapfokú iskolai végzettség megszerzése nélkül
– 20 hónapos felzárkóztató oktatás a szakképzésbe történõ bekapcsolódáshoz szükséges elméleti és gyakorlati tudás-

elemek megszerzésére (lásd a 2. sz. mellékletben leírtakat is!)

3. Az alkalmazott tanterv lehetséges típusai:
– a szakiskolák számára készült kerettantervekre épülõ helyi tanterv
– egyedi helyi tanterv (a fenntartó által jóváhagyott egyedi helyi tanterv, vagy alternatív pedagógiára épülõ helyi tan-

terv, vagy a kerettantervektõl eltérõ, alkalmazási és indítási engedéllyel rendelkezõ helyi tanterv, vagy az egyéves
illetve kétéves felzárkóztató oktatás kerettantervére épülõ helyi tanterv)

– ……….nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve, továbbá a kisebbségi oktatás anyanyelv és iroda-
lom, illetve népismeret kerettantervei alapján készített helyi tanterv

– sajátos nevelési igényû tanulók iskolai oktatásának irányelvét figyelembe véve – a ………… fogyatékos tanulók is-
kolai fejlesztésének elvei szerint – készített helyi tanterv

– az oktatási miniszter által a felzárkóztató oktatáshoz kiadott oktatási programra (pedagógiai rendszerre) épülõ helyi
tanterv
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4. A kilencedik évfolyamon általános mûveltséget megalapozó nevelés-oktatás, pályaorientáció, gyakorlati oktatás, a ti-
zedik évfolyamon a kötelezõ tanórai foglalkozások legfeljebb negyven százalékában szakmai alapozó elméleti és gya-
korlati oktatás folyik, ennek területei:
– egészségügy szakmacsoport
– szociális szolgáltatások szakmacsoport
– oktatás szakmacsoport
– mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció szakmacsoport
– gépészet szakmacsoport
– elektrotechnika-elektronika szakmacsoport
– informatika szakmacsoport
– vegyipar szakmacsoport
– építészet szakmacsoport
– könnyûipar szakmacsoport
– faipar szakmacsoport
– nyomdaipar szakmacsoport
– közlekedés szakmacsoport
– környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport
– ügyvitel szakmacsoport
– kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport
– vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport
– egyéb szolgáltatások szakmacsoport
– mezõgazdaság szakmacsoport
– élelmiszeripar szakmacsoport
– a 9. évfolyamtól több szakmacsoportra történõ gyakorlati oktatás, pályaorientáció esetén a szakmacsoportok: ….......
– nincs a 9. évfolyamtól folyó gyakorlati szakmacsoportos oktatás, pályaorientáció

5. A tagozaton oktatott idegen nyelv:
a tagozaton kötelezõen oktatott idegen nyelv(ek) a(z) …………, választható idegen nyelv(ek) a(z) …………

6. A tagozatra való jelentkezéshez
– részt kell venni
– nem kell részt venni
a felvételi eljárást megelõzõ, központi írásbeli felvételi vizsgán

7. A mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció szakmacsoport mûvészeti képzéseiben választható szakok:
……………. szak

8. A tagozat egyéb jellemzõi:
Az elsõ hét szempont szerint már rögzített tagozat további egyedi jellemzõi.
A szakképzési évfolyam(ok) után tervezett kimenet a szakképzés megkezdésekor hatályos OKJ-ben meghatározott kö-
rûek (illetve szintûek) közül a(z) …………………… szakképesítés megszerzése.

Speciális szakiskola

1. A tagozatot jelölõ egyedi kód
(Az iskola által szabadon megválasztható két karakterbõl álló szám 01 és 99 között)

2. Évfolyamok száma:
– 2 évf. + a szakképzõ évfolyam(ok)

3. Az alkalmazott tanterv lehetséges típusai:
– kerettantervekre vagy sajátos nevelési igényû tanulók iskolai oktatásának irányelvére épülõ helyi tanterv
– egyedi helyi tanterv (a fenntartó által jóváhagyott egyedi helyi tanterv, vagy alternatív pedagógiára épülõ helyi tan-

terv, vagy a kerettantervektõl eltérõ, alkalmazási és indítási engedéllyel rendelkezõ helyi tanterv)
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4. A sajátos nevelési igényû tanuló (a szakértõi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján):
– testi fogyatékos (mozgáskorlátozott)
– látássérült
– hallássérült
– enyhén értelmi fogyatékos
– középsúlyosan értelmi fogyatékos
– beszédfogyatékos
– autista
– halmozottan fogyatékos
– a pszichés fejlõdés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott

5. A többi tanulóval fogyatékossága miatt együtt haladásra képtelenek felkészítése szakmai vizsgára, vagy részükre
munkába álláshoz és életkezdéshez szükséges ismeretek átadásának területei:
– egészségügy szakmacsoport
– szociális szolgáltatások szakmacsoport
– oktatás szakmacsoport
– mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció szakmacsoport
– gépészet szakmacsoport
– elektrotechnika-elektronika szakmacsoport
– informatika szakmacsoport
– vegyipar szakmacsoport
– építészet szakmacsoport
– könnyûipar szakmacsoport
– faipar szakmacsoport
– nyomdaipar szakmacsoport
– közlekedés szakmacsoport
– környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport
– ügyvitel szakmacsoport
– kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport
– vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport
– egyéb szolgáltatások szakmacsoport
– mezõgazdaság szakmacsoport
– élelmiszeripar szakmacsoport
– a 9. évfolyamtól több szakmacsoportra történõ gyakorlati oktatás, pályaorientáció esetén a szakmacsoportok: ………
– nincs a 9. évfolyamtól folyó gyakorlati szakmacsoportos oktatás, pályaorientáció

6. A tagozaton oktatott idegen nyelv:
a tagozaton kötelezõen oktatott idegen nyelv(ek) a(z) …………, választható idegen nyelv(ek) a(z) …………

7. A tagozat egyéb jellemzõi:
Az elsõ hat szempont szerint már rögzített tagozat további egyedi jellemzõi.
A szakképzési évfolyam(ok) után tervezett kimenet a szakképzés megkezdésekor hatályos OKJ-ben meghatározott kö-
rûek (illetve szintûek) közül a(z) …………………… szakképesítés megszerzése.
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2. számú melléklet

Kitöltési útmutató

A tagozatot jelölõ egyedi kód egy adott intézményen belül az egyes tagozatokat különbözteti meg egymástól. Amennyi-
ben különbözõ településeken ugyanaz az intézmény ugyanolyan típusú tagozatot kíván indítani, egyedi kérelmet kell be-
nyújtani az Oktatási Hivatal részére, megjelölve a tagozat indításának helyszínét is.

A tagozatok összeállítása során az egyes jellemzõk megadásakor a lehetséges válaszokat az 1. sz. és a 2. sz. melléklet
megfelelõ listájából kell kiválasztani. Ez alól kivétel „A tagozat egyéb jellemzõi” mezõ, ahol olyan rövid szöveg írható
be, amely kizárólag az intézmény ezen tagozatára vonatkozó sajátos, további jellemzõ (pl. a sajátos nevelési igényû tanu-
lók oktatását segítõ személyi, tárgyi feltételek stb.). Ez az információ a többi hasonló tagozattól való megkülönböztetés-
re szolgál és nem alkalmazható az intézmény oktatási kínálatának általános ismertetésére.

A szakképzésben a megváltozott struktúrájú OKJ miatt a középfokú iskolai felvétel idején nem célszerû megadni, hogy a
szakképzési évfolyam(ok)on milyen alap-szakképesítés, rész-szakképesítés, vagy elágazó szakképesítés megszerzésére
lesz a tanulónak lehetõsége, legfeljebb tervezett kimenetként, ezt ugyanis nagy mértékben befolyásolhatják a tanuló
egyéni adottságai, lehetõségei.

Amennyiben az egyes listák nem tartalmazzák a kívánt jellemzõt (pl. a tagozatokat megadó intézmény más tagozatai
mellett a megfelelõ feltételeket teljesítõk számára közvetlen szakképzõ évfolyamot is kíván indítani a 11. évfolyamon
stb.), az intézmény igazgatója kérheti az Oktatási Hivataltól a szabályrendszer kiegészítését. A kérelemnek tartalmaznia
kell a tagozat kódját és megnevezését (valamennyi jellemzõjével), valamint a részletes indoklást a rendszerben eddig
nem szereplõ jellemzõ felvételéhez.

A két tanítási nyelvû iskolai oktatás irányelve szerint készített helyi tanterv esetében választható nyelvpárok:
– magyar–angol
– magyar–bolgár
– magyar–francia
– magyar–horvát
– magyar–német
– magyar–olasz
– magyar–orosz
– magyar–spanyol
– magyar–szlovák

A nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve, továbbá a kisebbségi oktatás anyanyelv és irodalom, illetve
népismeret kerettantervei alapján készített helyi tanterv esetében választható jellemzõk:

– cigány (cigány beás, cigány romani)
– horvát
– német
– román
– szerb
– szlovák
– szlovén

A szakértõi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján sajátos nevelési igényû tanulók esetén választható jellemzõk:
– testi fogyatékos (mozgáskorlátozott)
– látássérült
– hallássérült
– enyhén értelmi fogyatékos
– középsúlyosan értelmi fogyatékos
– beszédfogyatékos
– autista
– halmozottan fogyatékos
– a pszichés fejlõdés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott
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Az emelt szintû és/vagy emelt óraszámú oktatás esetében választható tantárgyak:
– angol nyelv – közgazdaságtan
– biológia – közrendvédelem
– dráma – latin nyelv
– egészségügyi ismeretek – magyar, mint idegen nyelv
– elektronika – magyar nyelv és irodalom
– életvitel – marketing
– ének-zene – matematika
– finn nyelv – mezõgazdasági ismeretek
– fizika – mozgóképkultúra és médiaismeret
– földrajz – mûvészeti ismeretek
– földünk és környezetünk – mûvészettörténet
– francia nyelv – német nyelv
– gazdasági ismeretek – olasz nyelv
– gépészeti ismeretek – orosz nyelv
– gépírás-szövegszerkesztés – pályaorientáció
– hittan – rajz és vizuális kultúra
– humán tantárgyak – reál tantárgyak
– idegenforgalmi ismeretek – román nyelv
– informatika – spanyol nyelv
– japán nyelv – szerb nyelv
– katonai ismeretek – tánc
– kémia – társadalomtudomány
– képzõmûvészet – természettudomány
– kereskedelmi ismeretek – testnevelés
– kommunikáció – történelem
– környezetvédelem – turizmus ismeretek
– közbiztonság – vendéglátás ismeretek

A tagozaton oktatott illetve választható idegen nyelv(ek):
– angol nyelv – német nyelv
– arab nyelv – ógörög nyelv
– bolgár nyelv – olasz nyelv
– finn nyelv – orosz nyelv
– francia nyelv – portugál nyelv
– héber nyelv – román nyelv
– holland nyelv – spanyol nyelv
– japán nyelv – szerb nyelv
– kínai nyelv – szlovák nyelv
– latin nyelv – török nyelv
– lengyel nyelv – ukrán nyelv

– nincs (kizárólag készségfejlesztõ speciális szakiskolánál választható!)
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Egy adott tagozatkódhoz az 1. számú melléklet alapján:

kötelezõ kitölteni:
– gimnáziumnál az 1., 2., 3., 4., 5. és 6. pontoknak megfelelõ cellákat
– szakközépiskolánál, szakiskolánál az 1., 2., 3., 4., 5. és 6., a mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció szakmacsoport

mûvészeti képzéseinél a 7. pontoknak megfelelõ cellákat is
– speciális szakiskolánál az 1., 2., 3., 4., 5., és 6. pontoknak megfelelõ cellákat

nem kötelezõ kitölteni:
– gimnáziumnál a 7. pontnak megfelelõ cellát
– szakközépiskolánál, szakiskolánál általában a 7., továbbá a 8. pontnak megfelelõ cellát
– speciális szakiskolánál a 7. pontnak megfelelõ cellát

csak egy jellemzõ adható meg:
– gimnáziumnál az 1., 2., 3. és 6. pontoknak megfelelõ cellákban
– szakközépiskolánál, szakiskolánál az 1., 2., 3. és 6. pontoknak megfelelõ cellákban
– speciális szakiskolánál az 1., 2. és 3. pontoknak megfelelõ cellákban

egyszerre több jellemzõ is kiválasztható:
– gimnáziumnál a 4. és 5. pontnak megfelelõ cellában (a 4. cellában az emelt szintû oktatás és emelt óraszámú oktatás

együtt is választható különbözõ tárgyak esetén – mindkettõbõl több tárgy is kiválasztható –, de a normál oktatás ese-
tén a másik két kategória egyike sem választható)

– szakközépiskolánál, szakiskolánál a 4., 5. és 7. pontoknak megfelelõ cellákban
– speciális szakiskolánál a, 4., 5. és 6. pontoknak megfelelõ cellákban

szabad szöveges mezõ:
– gimnáziumnál a 7. pontnak megfelelõ cella
– szakközépiskolánál, szakiskolánál a 8., valamint a mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció szakmacsoport mûvé-

szeti képzéseinél a 7. pontnak megfelelõ cellák
– speciális szakiskolánál a 7. pontnak megfelelõ cella

A 2. pontban az évfolyamok számának megadásánál akkor lehet választani gimnáziumnál a
– 5 évf., a 9. évfolyamon nyelvi elõkészítõ évfolyammal …..………… nyelvbõl
– 5 évf., a 9. évfolyamon nyelvi elõkészítõ évfolyam ………….. nyelvbõl, a második idegen nyelv a(z) ………….
– 6 évf. + a … évfolyamon nyelvi elõkészítõ évfolyammal …..………… nyelvbõl
– 8 évf. + a … évfolyamon nyelvi elõkészítõ évfolyammal …..………… nyelvbõl

és szakközépiskolánál az
– 5 középiskolai évf., a 9. évfolyamon nyelvi elõkészítõ évfolyammal …..………… nyelvbõl (kizárólag érettségire fel-
készítõ, általános mûveltséget megalapozó évfolyam)
– 5 középiskolai évf., a 9. évfolyamon nyelvi elõkészítõ évfolyammal …..………… nyelvbõl + a szakképzõ évfo-
lyam(ok)
– 5 középiskolai évf., a 9. évfolyamon nyelvi elõkészítõ évfolyam ………….. nyelvbõl, a második idegen nyelv a(z)
…………. (kizárólag érettségire felkészítõ, általános mûveltséget megalapozó évfolyam)
– 5 középiskolai évf., a 9. évfolyamon nyelvi elõkészítõ évfolyam ………….. nyelvbõl, a második idegen nyelv a(z)
………….+ a szakképzõ évfolyam(ok)
szövegek közül valamelyiket, ha az adott osztály tanterve megfelel a közoktatási törvény 28. § (2) és (4), ill. 29. § (2) be-
kezdésében meghatározott követelményeknek és az intézmény rendelkezik erre vonatkozó fenntartói jóváhagyással.

A szakképzésben a szakképzési évfolyamokon a 2. pontban a – majd oktatni kívánt – képesítés évfolyamainak számát
nem kell megadni, mert a hatályos OKJ-nak megfelelõen a képzés struktúrájának megváltozása miatt a lehetséges körû
(illetve szintû) szakképzés képzési idejét a középfokú intézménybe történõ beiskolázáskor még nem lehet biztosan tudni.

A szakiskolai képzésnél akkor választható az évfolyamok száma között a
– 20 hónapos felzárkóztató oktatás a szakképzésbe történõ bekapcsolódáshoz szükséges elméleti és gyakorlati tudás-

elemek megszerzésére
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szöveg, ha a tanuló az általános iskola hat évfolyamánál kevesebb évfolyamot fejezett be sikeresen és a felzárkóztató ok-
tatás után alapfokú iskolai végzettség hiányában is megkezdheti tanulmányait az alapfokú iskolai végzettséghez kötött
szakképesítés megszerzése céljából, feltéve, hogy a szakképzési évfolyamok számát eggyel megnövelik, és minden
szakképzési évfolyamon legalább 350 órában biztosítják az iskolai nevelés-oktatás általános mûveltséget megalapozó
szakasza követelményeinek az elsajátítását. Az alapfokú iskolai végzettség meglétéhez kötött szakképesítést igazoló bi-
zonyítvány ebben az esetben alapfokú iskolai végzettséget is tanúsít.

Az alkalmazott tanterv lehetséges típusai esetében gimnáziumnál és szakközépiskolánál a 3. pontban
– a két tanítási nyelvû iskolai oktatás jellemzõinek megadásakor a magyar mellé kell nyelvet választani,
– a nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai oktatás jellemzõinek megadásakor egy nemzetiséget ill. etnikai kisebbséget le-

het választani,
– sajátos nevelési igényû tanulók iskolai oktatási jellemzõinek megadásakor több fogyatékossági terület is megjelöl-

hetõ,
szakiskolánál a 3. pontban
– a nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai oktatás jellemzõinek megadásakor egy nemzetiséget ill. etnikai kisebbséget le-

het választani,
– sajátos nevelési igényû tanulók iskolai oktatási jellemzõinek megadásakor több fogyatékossági terület is megjelöl-

hetõ.

Gimnáziumnál a 4. pontban az emelt szintû és/vagy az emelt óraszámú oktatásnál a tagozatra vonatkozóan tetszõleges
számú tantárgy kiválasztható a Kitöltési útmutatóban felsorolt tantárgyak közül. Akkor is meg kell adni ezt az informáci-
ót, ha az emelt szintû és/vagy az emelt óraszámú oktatás nem az iskola kezdõ évfolyamán kezdõdik. [A Nemzeti alaptan-
tervrõl szóló 243/2003. (XII. 17.) Kormányrendelet 3. § (5) bekezdése szerint „Az emelt szintû oktatást
a) valamennyi tantárgy esetében – a b) pontban foglalt kivétellel – legalább heti négy,
b) élõ idegen nyelv (beleértve a latin nyelvet is), matematika, magyar nyelv és irodalom, továbbá a nemzetiségi nyelv és
irodalom esetén legalább heti öt tanórai foglalkozás biztosításával lehet megszervezni.”]

A szakközépiskolánál, szakiskolánál a 4. és speciális szakiskolánál az 5. pontban (kivéve az életkezdéshez, munkába ál-
láshoz szükséges ismeretek átadását célzó képzés) a hatályos OKJ szerinti szakmacsoportba sorolást kell alkalmazni.

Gimnáziumnál, szakközépiskolánál és szakiskolánál az 5., speciális szakiskolánál a 6. pontban a kötelezõen oktatott, il-
letve a választható idegen nyelv(ek)et a 2. sz. mellékletbõl kell kiválasztani.

Azoknál a tagozatoknál, amelyeknél az intézmények felvételi követelményként elõírják a felvételi eljárást megelõzõ,
központi írásbeli vizsgán való részvételt, ezt a 6. pontban kell megadni.

A tagozat egyéb jellemzõihez gimnáziumnál a 7., szakközépiskolánál, szakiskolánál a 8. és speciális szakiskolánál a
7. pontba írtak már nem tagozatképzõ elemek. Az adott tagozatra kizárólag jellemzõ ezen további egyedi elemek esetle-
ges rövid megjelenítése nem helyettesíti az iskola által kötelezõen nyilvánosságra hozandó helyi felvételi tájékoztatót.

Szakképzés esetén a 8. pontban (speciális szakiskolánál a 7. pontban) tájékoztató jelleggel lehet jelezni a tanulók és szü-
leik számára, hogy a szakképzési évfolyamokon várhatóan milyen körû (illetve szintû) szakképesítés oktatását tervezi az
intézmény.

30. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 3409



Közlemény
a 2007. évi Felsõoktatási Minõségi Díj eredményhirdetésérõl

A Felsõoktatási Minõségi Díjról szóló 221/2006. (XI. 15.) kormányrendelet alapján az oktatási és kulturális miniszter
2007-ben hirdette meg elsõ ízben a díjra vonatkozó felhívást a minõségfejlesztés ösztönzése és elismerése érdekében.
A pályázat célja a minõségfejlesztés módszereinek alkalmazásában kiemelkedõ teljesítményt nyújtó és folyamatos fejlõ-
dést mutató felsõoktatási intézmények és szervezeti egységeik ösztönzése és elismerése. A pályázati feltételek között
szerepel a stratégiai jellegû minõségfejlesztés gyakorlatának alkalmazása, az Európai Minõségi Díj követelményrend-
szerének való megfelelés, a belsõ és külsõ ügyfelek megelégedettségének folyamatos mérése, az egymástól való tanulás
módszereinek alkalmazása és a folyamatos belsõ önértékelés végrehajtása.
A díj magas szintû szakmai elismerést tanúsít, azzal pénzjutalom nem jár. A 2007. április 2-ai elõjelentkezési határidõre
28 pályázó jelezte pályázási szándékát, melybõl 11 felsõoktatási intézmény, 17 pedig felsõoktatási intézmény szervezeti
egysége volt.
A pályázatok benyújtási határideje 2007. május 15. volt. Határidõre 17 pályázat érkezett be, melybõl 8-at felsõoktatási
intézmény, 9-et pedig felsõoktatási intézmény szervezeti egysége nyújtott be.
A pályázatok értékelése több szinten történt. Az önértékelésen alapuló pályázatok elõször formai ellenõrzésen estek át.
Ezt követte a pályamûvek tartalmi megmérettetése, melyet minden pályázat esetében három értékelõ egymástól függet-
len értékelése jelentett, akik ezután közös értékelést végeztek. Az írásos vélemények, értékelések elkészítése után szüle-
tett döntés a helyszíni szemlére érdemes pályázatok kiválasztásáról. 8 felsõoktatási intézmény és 3 felsõoktatási intéz-
mény szervezeti egységének helyszíni értékelésére június végén és július elsõ napjaiban került sor. A helyszíni látogatást
követõen fogalmazták meg az értékelõk javaslataikat és terjesztették a független szakértõkbõl álló Felsõoktatási Minõ-
ségi Díj és Minõségfejlesztési Bizottság elé. A Bizottság július közepén tárgyalta meg az elõterjesztést, s kialakította ja-
vaslatát, melyet – a címet adományozó – oktatási és kulturális miniszter elé terjesztett döntés céljából. A miniszter elfo-
gadta a Bizottság javaslatát.

A 2007. évi Felsõoktatási Minõségi Díj pályázatokról az oktatási és kulturális miniszter az alábbi dönést hozta:

A „Felsõoktatási intézmény” kategóriában

Arany fokozatú elismerõ oklevélben részesül:
– Debreceni Egyetem
– Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
– Kodolányi János Fõiskola.

Bronz fokozatú elismerõ oklevélben részesül:
– Dunaújvárosi Fõiskola
– Budapesti Mûszaki Fõiskola.

A „Felsõoktatási intézmény szervezeti egysége” kategóriában

Ezüst fokozatú elismerõ oklevélben részesül:
– Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar
– Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar.

A minõségfejlesztés terén elért eredményeket tanúsító oklevelek átadására a felsõoktatási intézmények tanévnyitó ün-
nepségén kerül sor.
A döntés megjelenik az Oktatási Közlönyben és a minisztérium honlapján.

Hargitai Gábor s. k.,
fõosztályvezetõ
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Tájékoztató
a Bugát Pál XXIV. Országos Középiskolai Természetismereti Mûveltségi Vetélkedõ eredményeirõl

A vetélkedõ szervezõi: TTT Stúdió Egyesület (Budapest), Berze Nagy János Gimnázium és Szakiskola (Gyöngyös),
Mátra Mûvelõdési Központ (Gyöngyös).

A 2006/2007. tanév témaköre: Utazás a Föld körül.

Fõ támogatók: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Oktatási és Kulturális Minisztérium, Budapest Fõváros XI.
Kerület Újbuda Önkormányzata, Gyöngyös Város Önkormányzata, Mátra Erdészeti Mezõgazdasági és Vadgazdálkodá-
si Szakképzõ Iskola és Kollégium, Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt.
A 2006/2007. tanévben 98 csapat (294 diák) vett részt az országos elõdöntõn (Budapest, 2007. április 5.), melyrõl a kö-
zépdöntõbe és döntõbe (Mátrafüred–Gyöngyös, 2007. augusztus 21–23.) 22 csapat (66 diák) került be.

Az országos vetélkedõ gyõztes csapatai:
I. helyezett
Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium csapata (Szeged)
Csapattagok: Farkas Tamás, Leprán Ádám, Sárkány Lõrinc
Felkészítõ tanárok: Bán Sándor, Mezõ Tamás

II. helyezett
Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium csapata (Szeged)
Csapattagok: Albert Zsófia, Kószó Bence, Papp Csaba
Felkészítõ tanárok: Bán Sándor, Gál Béla

III. helyezett
Bethlen Gábor Református Gimnázium csapata (Hódmezõvásárhely)
Csapattagok: Pósa László, Kozák Gábor, Nádasdi Bernadett
Felkészítõ tanárok: Bereczné Szép Ilona Tünde, Ferenci Richárdné, Berecz János

Gratulálunk a nyertes csapatoknak és köszönjük a felkésztõ tanárok odaadó munkáját!

Dr. Radnóti Katalin s. k., Juhász Nagy Ágnes s. k.,
fõiskolai tanár igazgató

ELTE TTK TIT Stúdió Egyesület
a zsûri elnöke

Pályázati felhívás országos biológiaversenyre (2007/2008-as tanév)

A verseny célja: a természetet szeretõ, értõ gyerekek további ismeretszerzésre ösztönzése, tehetséggondozás.
A versenyünkkel tizedik éve kívánunk emlékezni névadónk: dr. Bókay Árpád orvosprofesszor tudományos és emberi
nagysága elõtt.

A versenyt 5–6. és 7–8. osztályban indítjuk.

A verseny négy fordulóból áll.

I. forduló: Pályamunka készítése

5–6. osztály: Házunk táján… (Mutassátok be házatok, kertetek környékének élõvilágát! Alkalmazzátok saját megfigye-
léseiteket!)
Készítsetek a pályamunkátokhoz kapcsolódó érdekes rejtvényt, társasjátékot stb.
Terjedelme: max. 4 gépelt oldal + mellékletek
Értékelés: pályamunka 70 pont, rejtvény 30 pont.
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7–8. osztály: Pénzen vett betegségek (Hogyan károsítják szervezetünket az élvezeti szerek – cigaretta, alkohol, egyes
élelmiszerek stb.? Mit tehetünk ellenük?) Terjedelme: max. 5 gépelt oldal + mellékletek.
Értékelés: 100 pont.

Beküldési határidõ: 2007. december 15.

Részvételi díj: 1500 Ft

A részvételi díjat rózsaszínû belföldi postautalványra kérjük befizetni, a befizetési csekk másolatát a pályamunkákhoz
mellékelni szíveskedjenek!

Címzett: Bókay Árpád Országos Biológia Verseny 1181 Budapest, Wlassics Gyula u. 69.

2–3. forduló: tíz-tíz oldalas komplex biológia feladatlap otthoni, iskolai megoldása a korosztálynak megfelelõ, klasszi-
kus biológia témakörébõl.

Értékelés: 100-100 pont.
2. forduló feladatlapjainak postai kiküldése: 2008. január 3.
2. forduló beküldési határideje: 2008. február 1.
3. forduló feladatlapjainak postai kiküldése: 2008. február 4.
3. forduló beküldési határideje: 2008. március 3.

4. forduló – döntõ: a Bókay Árpád Általános Iskolában, ahol a legtöbb pontot elért 20-20 tanuló méri össze tudását elõre
megadott tematika alapján.

Jutalmazás: 1. helyezettek – mikroszkóp, fényképezõgép
2. helyezettek – fényképezõgép, távcsõ
3. helyezettek – CD, entiklopédia

Valamennyi résztvevõ emléklapot kap, külön díjazzuk a legjobb pályamunkákat, rejtvényeket.
További felvilágosítást: Krakkerné Berki Hajnalkától kaphatnak a 06 (1) 291-4836-os telefonszámon.
Fax: 06 (1) 291-8397.

Információk a versenyrõl: http://biologiaverseny.hu
E-mail: biologia–verseny@extra.hu

Jó felkészülést, eredményes kutatómunkát és sok élményt kívánunk.

Krakkerné Berki Hajnalka s. k., Babák Sándorné s. k.,
szakmai vezetõ igazgató

Pályázati felhívás
a Kölcsey Ferenc Nemzetközi Könyvtárhasználati Versenyre

A nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium, mint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közoktatási Közalapítvány bázisin-
tézménye könyvtárhasználati versenyt hirdet a határainkon túli magyar tannyelvû középiskolák 9–12. osztályos tanulói
részére.
A versenyen részvételi lehetõséget szeretnénk biztosítani olyan magyarországi tanulók részére is, akik korábban részt
vettek a Bod Péter Könyvtárhasználati Versenyen, és most a 11–12. évfolyamra járnak.
A verseny témája: A magyar kultúra értékei a Kárpát-medencében. A témán belül kiemelt figyelmet kívánunk fordí-
tani Kölcsey Ferenc és a reformkor szellemi örökségére.
A versenyen nem a lexikális ismereteket, hanem a könyv- és könyvtárhasználati jártasságot mérjük.
A verseny egy fordulós lesz.
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Tervezett idõpontja: 2008. április 5., szombat.
Helyszíne: Kölcsey Ferenc Gimnázium könyvtára 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 6.
A jelentkezéseket 2007. december 14-ig juttassák el Zsoldos Jánosné e-mail címére (zsoldosne_gy@freemail.hu), vagy
a Kölcsey Ferenc Gimnázium postacímére (4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 6.), vagy faxszámára: 36 (42) 500-058. A
jelentkezés tartalmazza az iskola nevét, postacímét, telefonszámát, a versenyzõk nevét, évfolyamát, a tanárok nevét,
e-mail címét.
Nevezési díj nincs.
A versenyre jelentkezõk 2008. február közepéig részletes tájékoztatót kapnak a versenyen szereplõ feladattípusokról, és
elküldjük a feladatok megoldásához szükséges könyvek jegyzékét. Módszertani segítségként ajánljuk bázisintézményi
kiadványunkat:
Zsoldos Jánosné: Tíz év az Országos Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny szolgálatában.
Akik még nem rendelkeznek ezzel a kiadvánnyal, térítésmentesen hozzájuthatnak. Ezen igényüket a jelentkezés alkal-
mával jelezni szíveskedjenek.

Kalucza Lajos s. k., Zsoldos Jánosné s. k.,
a Kölcsey Ferenc Gimnázium igazgatója szaktanácsadó

a verseny szervezõje

Pályázati felhívás felsõoktatási intézmények vezetõi állásainak betöltésére

A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM
pályázatot hirdet a
TÁJÉPÍTÉSZETI KAR
Településépítészeti Tanszékére
tanszékvezetõi tisztség betöltésére

A megbízásra kerülõ tanszékvezetõ fõbb feladatai:
– irányítsa a tanszéken folyó oktatási és kutatási tevékenységet,
– szakmailag felügyelje az oktatott tananyag folyamatos fejlesztését és korszerûsítését,
– segítse elõ a tanszék fejlesztését, a munkatársak szakmai, tudományos fejlõdését,
– tevékeny részvétel a hazai és a külföldi szakmai szervezetekben a településtudomány és az urbanisztika szakterületén,
– mindazon feladatok ellátása, amelyeket az egyetemi és a kari szabályzat hatáskörébe utal.

A tanszékvezetõi megbízásra pályázóval szemben támasztott követelmények:
A tanszékvezetõi megbízásra a Tájépítészeti Kar teljes munkaidõben, közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott
dolgozója pályázhat, aki a szakterületen tevékenykedik, tudományos fokozattal, felsõoktatási és/vagy kutatási gyakor-
lattal, egy világnyelvbõl C típusú középfokú nyelvvizsgával, egy másik nyelvbõl legalább PhD-szintû nyelvismerettel,
többéves vezetõi, szervezõi gyakorlattal rendelkezik, valamint az adott tanszékhez tartozó diszciplínák valamelyikében
eredményes hazai és nemzetközi elismertséget értek el.

A tanszékvezetõi megbízás legfeljebb öt évre 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.

A tanszékvezetõi pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát, eddigi szakmai, vezetõi, oktatói és tudományos munkáját és kutatási tevé-
kenységét, elért eredményeit, szakmai díjait,
– hazai és nemzetközi szakmai szervezetekben végzett tevékenységének leírását, a nemzetközi tudományos életben való
részvételét, publikációs tevékenységét, valamint
– munkaprogramját, amelyben vázolja a megpályázott tisztség betöltésével kapcsolatos jövõbeni vezetésre, fejlesztésre
vonatkozó elképzeléseit, vezetõi munkáját,
– a pályázó jelenlegi munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását.
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A pályázathoz mellékelni kell:
– egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-ismeretet, egyéb szakmai képesítést tanúsító okiratok má-
solatát,
– személyi adatlapot (1 példányban),
– erkölcsi bizonyítványt,
– a tudományos tevékenység nyilvántartásához szükséges adatlapot,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul pályázati anyagának megismeréséhez – a vonatkozó jogszabály és az
egyetemi szabályok szerint – az erre jogosult bizottságok és testületek részére,
– nyilatkozatot az egyetemen kívül fennálló munkaviszonyáról, közalkalmazotti/köztisztviselõi jogviszonyairól, mun-
kavégzésre irányuló egyéb jogviszonyairól, azok tartalmáról és idõbeli behatároltságáról, valamint
– 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 cí-
mezve (az egyetem Humán Erõforrás Iroda részére) beérkeznie 1 eredeti és 3 másolati példányban (1093 Budapest, Köz-
raktár u. 4–6. VI. emelet 639.). Továbbá a pályázat benyújtásával egyidejûleg a pályázati anyagot (maria.czin-
ger@uni-corvinus.hu) elektronikus postai címre is – a végzettséget, tudományos fokozatot, nyelvismeretet, valamint
egyéb szakmai képesítést igazoló dokumentumok, erkölcsi bizonyítvány (másolatának) kivételével – meg kell küldeni.
A pályázattal kapcsolatban részletes szakmai felvilágosítást a Tájépítészeti Kar dékánja (telefon: 482-6291), illetve a dé-
káni hivatal vezetõje (telefon: 482-6552) ad, egyéb információ a 482-7123-as telefonszámon kérhetõ.

Dr. Mészáros Tamás s. k.,
rektor

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM rektora
pályázatot hirdet az
ERDÕMÉRNÖKI KAR – Sopron
Kémiai és Termõhelyismerettani Intézetébe
fõállású teljes munkaidõs egyetemi docensi álláshely betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata:
– elõadások tartása magyar és angol nyelven „Fizikai kémia” , „Szervetlen és szerves kémia” és „Fakémia” címû tár-
gyakból és az ezekhez a tárgyakhoz tartozó laboratóriumi gyakorlatok vezetése,
– önálló kutatások folytatása az oktatott tárgyakhoz kapcsolódó tudományterületeken, különös tekintettel az erdei fák já-
rulékos anyagainak kinyerésére, elválasztására és azonosítására,
– TDK-tevékenység irányítása, részvétel a kar doktori programjaiban,
– pályázati tevékenység, nyertes kutatási pályázatok vezetése és részvétel a kutatásokban,
– az intézet belsõ és külsõ szakmai kapcsolatrendszerének bõvítése, aktív részvétel az interdiszciplináris kutatásokban,
– az intézet anyagi forrásainak bõvítése külsõ megbízások teljesítésén keresztül.

Az egyetemi docens alkalmazási követelményei [SzMSz II. Foglalkoztatási követelményrendszer 14. § (1)]:
a) rendelkezzen legalább hatéves szakmai gyakorlattal,
b) rendelkezzen doktori fokozattal,
c) legyen alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevõk, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve mûvé-
szi munkájának vezetésére, valamint arra, hogy idegen nyelven elõadást tartson,
d) nemzetközi szinten ismerje és mûvelje tudományterületét,
e) legyen alkalmas új tantárgyak programjának kialakítására, elõadásainak, gyakorlatainak megtartására, tananyagainak
elkészítésére,
f) rendelkezzen széles körben elismert hazai és nemzetközi publikációs tevékenységgel.

A pályázat elbírálása során elõnyben részesülnek az oktatási-kutatási tapasztalattal és mérnöktanári oklevéllel, és az
energiagazdálkodási szakmérnöki végzettséggel rendelkezõk.
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A pályázatnak tartalmaznia kell [SzMSz II. Foglalkoztatási követelményrendszer 35. § (10)]:
– személyi adatait, lakcímét,
– jelenlegi munkahelyét, munkakörét, beosztását, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyait,
– tudományos fokozatát, szakmai díjait, idegennyelv-tudását,
– szakmai tudományos munkáját, terveit,
– hazai és nemzetközi tudományos, illetve szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét, a nemzetközi tudomá-
nyos életben való részvételét,
– a szervezeti egység (intézet) vezetésével kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit.

A pályázathoz mellékelni kell [SzMSz II. Foglalkoztatási követelményrendszer 35. § (11)]:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– fontosabb publikációk és tudományos munkák vagy mûvészeti alkotások, sporttevékenység jegyzékét,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– személyi adatlapot,
– nyilatkozatot, amelyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagába az arra illetékes személyek és testületek
betekinthetnek.

A pályázattal kapcsolatos bõvebb felvilágosítást az Erdészeti-mûszaki és Környezettechnikai Intézet igazgatója, illetve a
dékáni hivatal vezetõje nyújt.
A pályázatokat 2 példányban, az Oktatási Közlönyben történõ megjelenést követõ 30 napon belül a Nyugat-Magyaror-
szági Egyetem Erdõmérnöki Kar dékánjának (9400 Sopron, Ady Endre u. 5.) kell benyújtani.

Prof. Dr. Faragó Sándor s. k.,
rektor

A KECSKEMÉTI FÕISKOLA
pályázatot hirdet
általános rektorhelyettesi és
tudományos rektorhelyettesi megbízatás betöltésére

Az általános rektorhelyettes feladata lesz a rektor munkájának segítése, vezetõi döntések elõkészítése, végrehajtása a
Kecskeméti Fõiskola Szervezeti és mûködési szabályzatában foglaltak alapján, az oktatási-nevelési feladatok intézmé-
nyi szintû koordinálása, a fõiskolai képzési, oktatásfejlesztési koncepciók elõkészítése, véleményezése, a fõiskolai egy-
séges kreditrendszer, tanulmányi rendszer és szakterületéhez tartozó minõségbiztosítási rendszer mûködtetése, a kollé-
giumok és a fõiskolai minõségirányítási rendszer felügyelete, valamint az egyéb, hatáskörébe tartozó területek szakmai
munkájának irányítása és ellenõrzése.

A tudományos rektorhelyettes feladata lesz a rektor munkájának segítése, vezetõi döntések elõkészítése, végrehajtása a
Kecskeméti Fõiskola Szervezeti és mûködési szabályzatában foglaltak alapján, a tudományos, kutatási, fejlesztési és
szaktanácsadási feladatok intézményi szintû koordinálása, az ezzel kapcsolatos pályázati munka intézményi szintû irá-
nyítása, a szakterületéhez tartozó minõségbiztosítási rendszer mûködtetése, a hatáskörébe tartozó területek szakmai
munkájának irányítása és ellenõrzése, a fõiskolai hazai és nemzetközi kapcsolatok kialakítása, ápolása, az ezzel kapcso-
latos pályázati munka intézményi szintû irányítása, a szakterületéhez tartozó minõségbiztosítási rendszer mûködtetése,
valamint a felnõttképzési tevékenység szakmai felügyelete.

A rektorhelyettesi feladatokra a Kecskeméti Fõiskolán közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezõ, teljes munkaidõben
foglalkoztatott egyetemi tanárok, fõiskolai tanárok, fõiskolai docensek, tudományos fõmunkatársak és tudományos ta-
nácsadók pályázhatnak.
A rektorhelyetteseket a Kecskeméti Fõiskola Szervezeti és mûködési szabályzatában foglaltak szerint a szenátus elõze-
tes véleménye alapján a Kecskeméti Fõiskola rektora bízza meg.
A rektorhelyettesi megbízás – a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 2008. január 1-jével hatályba lépõ
96. § (9) bekezdésére figyelemmel – a 65. életév betöltését követõen is betölthetõ, a szenátus tagjai kétharmadának
igenlõ szavazata esetén.
A megbízás idõtartama: a pályázat szenátusi véleményezését követõ hónap 1. napjától kezdõdõen 2011. június 30-ig.
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A rektorhelyettesi megbízás általános feltételei és követelményei:
– magyar állampolgárság,
– egyetemi végzettség,
– fõállású közalkalmazotti jogviszony a Kecskeméti Fõiskolán,
– vezetõ oktatói vagy kutatói kinevezés,
– C típusú állami középfokú, vagy azzal egyenértékû nyelvvizsga az Európai Unióban hivatalos nyelvbõl.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, besorolását,
– tudományos fokozatát, nyelvismeretét,
– eddigi szakmai, tudományos, oktatói és vezetõi tevékenységének részletes ismertetését,
– a hazai és nemzetközi tudományos életben, szakmai szervezetekben való közremûködését,
– a megbízással kapcsolatos terveit és az azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– az egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, valamint az idegennyelv-tudást igazoló okiratok hitelesített másola-
tait,
– tudományos publikációinak jegyzékét,
– hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatainak felsorolását,
– érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– minden olyan egyéb dokumentumot, amelyet a pályázó az elbírálás szempontjából fontosnak tart,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és a fõiskola szervezeti és
mûködési szabályzata szerint erre jogosult testületek megismerhetik.

A pályázatokkal kapcsolatban felvilágosítást a Kecskeméti Fõiskola Rektori Hivatala ad.
A pályázatokat a Kecskeméti Fõiskola rektorának címezve a Kecskeméti Fõiskola Rektori Hivatalába (6000 Kecskemét,
Ceglédi út 2.) kell benyújtani az Oktatási Közlönyben való közzétételtõl számított 30 napon belül. A borítékra kérjük rá-
írni: „Pályázat a Kecskeméti Fõiskola ……… rektorhelyettesi megbízatására”.

GÉPIPARI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI MÛSZAKI FÕISKOLAI KAR
Fém- és Mûanyagfeldolgozó Technológiai Intézetébe és a
Kalmár Sándor Informatikai Intézetébe
intézetigazgatói feladatok ellátására

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

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

3416 OKTATÁSI KÖZLÖNY 30. szám



A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó részletes önéletrajzát,
– az eddig végzett szakmai, tudományos és oktatási tevékenység részletes leírását,
– a pályázatban szereplõ feladatok végrehajtására vonatkozó elképzeléseit és azok javasolt megoldási módját,
– az intézet irányításával kapcsolatos elképzeléseit.

A pályázathoz mellékelni kell:
– az egyetemi végzettséget, a tudományos fokozatot, a nyelvtudást és az egyéb szakmai képesítést igazoló oklevelek hi-
teles másolatát,
– publikációinak, tudományos alkotásainak, díjainak jegyzékét,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabály és a Fõiskola Szervezeti és
mûködési szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A pályázatok elbírálásánál elõnyt élveznek a Kecskeméti Fõiskola fõállású alkalmazottai és a magyar állampolgárok.
Az intézetigazgatói megbízás 65 éves korig, csak fõállásban tölthetõ be. A megbízás négy évre szól, mely megismételhe-
tõ a KF Szervezeti és mûködési szabályzata 17. §-a szerint.
A megbízás kezdete: a pályázat szenátusi elbírálását követõ hónap elsõ napja.
A pályázatokat a megjelenéstõl számított 30 napon belül a Kecskeméti Fõiskola rektorának címezve (6000 Kecskemét,
Ceglédi út 2.) kell benyújtani. A pályázatot tartalmazó borítékra kérjük ráírni: „Intézetigazgatói pályázat a GAMF Kar
……… Intézetébe”.

Dr. Danyi József s. k.,
rektor

Pályázati felhívás
nevelési-oktatási intézmények vezetõi állásaira

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

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

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

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
vp: vezetõi pótlék
ls: letelepedési segély
szl: szolgálati lakás
szsz: szolgálati szoba
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szf: szolgálati férõhely
if: illetményföld
szgy: szakmai gyakorlat
vpr: vezetõi program
v: végzettség
vgy: vezetõi gyakorlat
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.

Óvodavezetõ

Kunhegyes Város
Önkormányzata
5340 Kunhegyes,
Szabadság tér 1.

Kunhegyes Város Óvo-
dai Intézménye
5340 Kunhegyes,
Hajnal út 3.

Felsõfokú óvodapeda-
gógus képesítés, leg-
alább öt év
pedagógus-munkakör-
ben szerzett gyak.
A pályázat benyújtásá-
nak idõpontjában meg-
lévõ
pedagógus-szakvizsga

ÁEI: 2008. júl. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: a pályázat benyújtási ha-
táridejének lejártát követõ elsõ
képviselõ-testületi ülés.
Juttatás: vp. 250%.
A pályázathoz csatolni kell: nyi-
latkozatot arról, hogy a pályázó
személyét érintõ tárgyalás nyílt
vagy zárt ülésen történjen.
Pc: Rentzné dr. Bezdán Edit
jegyzõ
Polgármesteri Hivatal
5340 Kunhegyes,
Szabadság tér 1.

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

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

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

1. 2. 3. 4.

Óvodapedagógus

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

Óvodapedagógus Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v.

ÁEI: azonnal.
Pehi: a pályázat beadását követõ
30. nap.
Pc: Kékiné Erdélyi Edit óvoda-
vezetõ

Nagyerdei Óvoda
4032 Debrecen,
Pallagi út 3.

Óvodapedagógus Fõiskolai v., szakvizsga ÁEI: azonnal.
Pehi: a benyújtástól számított
30. nap.
Pc: dr. Balla Györgyné óvodave-
zetõ
Tel.: (52) 536-613

Lehel Utcai Óvoda
4032 Debrecen,
Lehel u. 18.
Tel./fax: (52) 414-422
E-mail: lehel.ovi@so-
honet.hu

Óvodapedagógus Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v.

ÁEI: azonnal.
A pályázathoz csatolni kell: ere-
deti óvodapedagógusi oklevél és
az eddigi munkaviszonyokról,
illetve a továbbképzésekrõl
szóló összes hivatalos, eredeti
igazolást.
Pc: Korláth Csabáné óvodavezetõ
Tel.: (52) 414-422

Matty Község Önkor-
mányzata
7854 Matty,
Petõfi u. 2/a
Tel.: (72) 599-030
E-mail: mattonk@free-
mail.hu

Mattyi Óvoda
7854 Matty,
Petõfi u. 2/a
óvodapedagógus

Óvodapedagógusi v.,
elõny: vegyes csoport-
ban szerzett tapasztalat,
németnyelv-tudás

ÁEI: 2008. jún. 15.
A megbízás határozott idõre
szól.
Pehi: a benyújtási határidõt kö-
vetõ 10. nap.

30. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 3419



1. 2. 3. 4.

Zsiráf Óvoda
Pusztaszabolcs,
Deák F. u. 21/1.

Óvodapedagógus Felsõfokú óvodapeda-
gógusi szakképzettség

ÁEI: azonnal.
f: Bartókné Piller Magdolna
óvodavezetõ
Tel.: (25) 273-047

Általános Iskola, Óvoda
és Könyvtár
igazgatója
4163 Szerep,
Kossuth u. 5–7.

Óvodapedagógus Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v.

ÁEI: azonnal.

Belvárosi II. Sz. Integ-
rált Óvoda
8900 Zalaegerszeg,
Radnóti M. u. 1.
Tel.: (92) 598-976

Óvodapedagógus Pedagógus-munkakör
betöltéséhez elõírt fõis-
kolai szintû óvodapeda-
gógusi v.

ÁEI: azonnal.
Pehi: a benyújtási határidõt kö-
vetõen 30 napon belül.
A pályázatot egy példányban,
írásban kell benyújtani.
Pc: Novákné Borsos Ildikó óvo-
davezetõ

Tanító, tanár

Móra Ferenc Általános
Iskola
1162 Budapest,
Ida u. 108–110.
Tel.: 402-1150
Fax: 402-1151

Tanító-fejlesztõ peda-
gógus
angolnyelv-tanár

Szakirányú fõiskolai v. Pbhi: folyamatos.
Pc., f.: dr. Jeszenszkyné Gallai
Gabriella igazgató
Tel.: 402-1150

Garay János Általános
Iskola
2151 Fót,
Arany János u. 20–26.
Tel./fax: (27) 358-144

Könyvtáros tanító vagy
könyvtáros tanár

rajz (félállás)

ÁEI: 2008. jan. 21.
Juttatás: étkh.
A kinevezés határozott idõre
szól.

Magyarlak–Csörötnek
Általános Iskola és
Óvoda
9963 Magyarlak,
Kossuth L. út 236.
Tel: (94) 541-003

Történelem–angol sza-
kos tanár

Fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
Pc: igazgató

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

Pedagógiai asszisztens Szakirányú OKJ-s v. ÁEI: azonnal.
A megbízás 2008. jún. 30-ig, ha-
tározott idõre szól.
Pehi: 2007. nov. 25.
f: Lénárt Györgyné igazgató
Tel.: (46) 562-200

Komárom-Esztergom
Megyei Önkormányzat
Szabolcsi Bence Alap-
fokú Mûvészetoktatási
Intézménye
2536 Nyergesújfalu,
Kossuth L. u. 65.
Tel./fax: (33) 455-405

Zongora–szolfézs sza-
kos tanár

harmonika szakos tanár

rézfúvó szakos tanár

Szakirányú fõiskolai
vagy egyetemi v.

ÁEI: 2008. szept. 1.
Pehi: a hirdetés megjelenésétõl
számított 60. nap.
Pc: Pásztói Tamás intézményve-
zetõ
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1. 2. 3. 4.

Általános Iskola, Óvoda
és Könyvtár igazgatója
4163 Szerep,
Kossuth u. 5–7.

Tanító Tanítóképzõ fõisko-
lai v.

ÁEI: azonnal.

tanár 5–8 összevont
napközis csoport veze-
tésére

földrajz–bármely sza-
kos tanári v.

Vecsési Zeneiskola
2220 Vecsés,
Erzsébet tér 1.

Szaxofon–klarinét sza-
kos tanár

félállásban zongora sza-
kos tanár

korrepetítor

Zenemûvészeti fõisko-
lai v.

ÁEI: azonnal.
Juttatás: útiköltség-térítés
Pc: Nagy Klára igazgató
Tel./fax: (29) 352-193

Közlemény OKJ-bizonyítványok érvénytelenítésérõl

A Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképzõ Korlátolt Felelõsségû Társaság kezelésében lévõ alábbi sorszámú
OKJ-bizonyítványok elvesztek, azok felhasználása érvénytelen:

PTL 194 319
PTL 194 320
PTL 194 321
PTL 194 322
PTL 194 323
PTL 194 324
PTL 194 325
PTL 194 326
PTL 194 327
PTL 194 328

Dr. Tarnai Imre s. k.,
ügyvezetõ

Közlemény bélyegzõk érvénytelenítésérõl

Intézményátszervezéssel 2007. augusztus 31-ével a göncruszkai Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Napközi Otthonos
Óvoda megszûnt.
2007. szeptember 1-jétõl az alábbi feliratú bélyegzõk nem érvényesek:

Hosszú bélyegzõ:

Kazinczy Ferenc Általános Iskola
és Napközi Otthonos Óvoda
Göncruszka

30. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 3421



Kazinczy Ferenc Általános Iskola
és Napközi Otthonos Óvoda
3894 Göncruszka, Fõ út 106.

Körbélyegzõ:

Kazinczy Ferenc Általános Iskola
és Napközi Otthonos Óvoda
Göncruszka

Sztankai Szabolcs János s. k.,
igazgató

Névváltozás

A Liszt Ferenc Alapfokú Mûvészeti Iskola új neve:
Orosháza Városi Önkormányzat Liszt Ferenc Alapfokú Mûvészetoktatási Intézménye.
A Liszt Ferenc Mûvészeti Iskola bélyegzõjének érvényessége 2007. augusztus 31-ével hatályát veszti.

Riczánné Muzsik Ibolya s. k.,
igazgató

Zárás után érkezett közlemény, pályázati felhívások, helyesbítések

Közlemény
a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekrõl szóló

85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 3. § (1) d) pontjában – a sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók részére –
biztosított 90%-os utazási kedvezmény igénybevételét megalapozó igazolásról

I.

A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekrõl szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésé-
nek d) pontja alapján a sajátos nevelési igényû gyermek, tanuló
– a közoktatási szolgáltatást nyújtó közoktatási intézmény,
– a korai fejlesztést, illetve
– a fejlesztõ felkészítést nyújtó intézmény
székhelye (telephelye) és a lakóhely (tartózkodási hely) között – a közoktatási szolgáltatás nyújtó közoktatási intéz-
mény, a korai fejlesztést, illetve fejlesztõ felkészítést nyújtó intézmény igazolása alapján – 90%-os utazási kedvezmény
igénybevételére jogosult.

A kedvezmény attól függetlenül megilleti a sajátos nevelési igényû gyermeket, tanulót, hogy a közoktatási szolgáltatást
bentlakással, rendszeres vagy alkalmai bejárással, a többségi közoktatási szolgáltatást nyújtó intézményben vagy a fo-
gyatékosság típusa szerint létrehozott intézményben veszi igénybe.

A rendelet 3. § (2) bekezdése alapján a gyermek, a tanuló legfeljebb két kísérõje (szülõ vagy megbízottja) azonos mér-
tékû kedvezményre jogosult az intézmény székhelye és a gyermek lakóhelye (tartózkodási helye) közötti utazás során, az
intézmény által kiállított igazoláson feltüntetett kísérõi létszámának megfelelõen.

Annak érdekében, hogy a fenti kedvezmény
– a jogosultak számára zökkenõmentesen igénybe vehetõ legyen,
– a közforgalmú személyszállításban a jegykiadás, jegyvizsgálat területén (is) foglalkoztatottak számára a kedvezmény-
re történõ jogosultság igazolása egyértelmûen beazonosítható módon kerüljön sor,
a Gazdasági és Közlekedési Minisztériummal egyeztetett tartalmú igazolás, és a kísérõ kedvezményes utazáshoz szüksé-
ges utazásnyilvántartó-lap került kidolgozására. A két új nyomtatvány – a közoktatási nyomtatványok körében a koráb-
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bi, 67,5%-os utazási kedvezményt biztosító – az A. Tü./20/új r. sz. utazási igazolvány, egyedi sorszámozású, szigorú
számadású nyomtatványok.

Felhívjuk az intézmények figyelmét arra, hogy az utazási kedvezményekkel összefüggõ jogszabályi környezet válto-
zása miatt a Pátria Nyomda Zrt. a korábban használt A. Tü./20/új r. sz. és az ahhoz kapcsolódó A. Tü./20/új/A. r. sz. be-
tétlap nyomtatványokra beküldött rendeléseket – minisztériumokkal történt egyeztetés alapján – semmisnek tekinti!

II.

Az igazolványról és a kísérõt kedvezményes utazásra jogosító utazás-nyilvántartó lapról

– Az igazolás és a kísérõ kedvezményes utazását szolgáló – a kíséret tényét igazoló – utazás-nyilvántartó lap egyedi sor-
számmal ellátott nyomtatványok, melyek felhasználásáról a sajátos nevelési igényû gyermek, tanuló részére a közok-
tatási szolgáltatást nyújtó intézmény – az átadás idõpontját és az átvevõ aláírását tartalmazó – nyilvántartást vezet.

– Az igazolás tartalmazza az érvényesség idõtartamát. Az elõállítás alatt álló igazolások érvényességi ideje: 2008. szep-
tember 30. A jogosultak részére 2008. szeptember 1-je és 30-a között az intézmény új – 2009. szeptember 30-ig érvé-
nyes – igazolást ad ki.

– Jogosultja a gyermek, tanuló lakóhelye a közoktatási szolgáltatást nyújtó intézmény székhelye/telephelye – az orszá-
gos közforgalmú vasúti személyszállítás, a budapesti HÉV, helyközi közforgalmú autóbusz-közlekedés, illetve a
komp- és révközlekedés igénybevétele esetén – 90%-os jegykedvezményre jogosult. Az utazási kedvezmény az or-
szágos közforgalmú vasúton 2. kocsiosztályra érvényes, a kedvezmény a helyjegyre, valamint pótjegyre nem vonatko-
zik [lásd még 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet a belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti személyszállítás és
helyközi (távolsági) autóbusz-közlekedés, valamint a nevelési-oktatási intézmények által rendelt belföldi autóbusz
különjáratok legmagasabb díjairól].

– A gyermek, tanuló legfeljebb két kísérõje (szülõ vagy megbízottja) azonos mértékû menetjegykedvezményre jogosult
az intézmény székhelye és a gyermek (óvodás, diák, gondozott) lakóhelye (tartózkodási helye) közötti utazás során az
intézmény által kiállított igazoláson feltüntetett kísérõi létszámnak megfelelõen [85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet
3. § (2)].

– Amennyiben a gyermek, a tanuló kísérõvel utazik, a kíséret tényét az intézmény az utazás-nyilvántartó lapon igazolja.
– Az utazás-nyilvántartó lap csak az igazolással együtt érvényes. Az utazásnyilvántartó-lapon az utazás idõpontját, és a

kedvezményes menetjegy azonosítóját a jegyvizsgáló tölti ki. A kísérõ egyedül is igénybe veheti a kedvezményt – ha a
gyermekért vagy a gyermektõl utazik – az igazoláson feltüntetett viszonylatban. Kedvezményes menetjegy – az elsõ
utazást kivéve – csak akkor adható ki, ha az elõzõ utazás idõpontjában történt megjelenést a közoktatási szolgáltatást
biztosító intézmény vezetõje vagy megbízottja igazolta.

III.

A nyomtatványok megrendelése, forgalmazása

Az igazolás, melynek nyomtatványszáma: A.Tü. 20. r., az utazás-nyilvántartó lap, melynek nyomtatványszáma: A.Tü.
20/A. r. sz., egyedi sorszámmal ellátott, szigorú számadás nyomtatványok, kereskedelmi forgalomba nem kerülnek.
A kedvezményes utazás igénybevételére jogosító közoktatási szolgáltatást nyújtó intézmények – az intézmény OM azo-
nosító számát is tartalmazó – megrendelését közvetlenül a Pátria Nyomda küldhetik meg postai úton, vagy az alábbi fax-
számra: 06 (1) 463-0449. Információ az alábbi e-mail címen is kérhetõ: duro.jenone@patria.hu. A nyomtatványok le-
gyártása megkezdõdött, a megrendeléseket a nyomda november 12-tõl folyamatos teljesíteni tudja.
Információk a megrendeléshez szükséges példányszámok megállapításához:
– az igazolást valamennyi – a közforgalmú személyszállítást igénybe vevõ, a kedvezményre jogosító közoktatási szol-

gáltatásban részesülõ – gyermek, tanuló részére ki kell állítani (abban az esetben is, ha pl. a korai fejlesztésben és gon-
dozásban részesülõ gyermek életkorából adódóan ingyenes utazásra jogosult, mert kísérõje kedvezményes utazásához
szükség van az igazolásra),

– a kísérõ kedvezményes utazásához szükséges utazás-nyilvántartó lap huszonnégy utazás igazolásához elégséges.

Dr. Szüdi János s. k.,
közoktatási szakállamtitkár
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Pályázati felhívás
felsõoktatási intézmények vezetõi és egyéb álláshelyeinek betöltésére

A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM
pályázatot hirdet
GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR
MARKETING ÉS MÉDIA INTÉZETÉBE
intézetigazgatói tisztség betöltésére

A megbízásra kerülõ intézetigazgató fõbb feladatai:
– irányítsa az intézethez tartozó szervezeti egységek és kutatócsoportok tevékenységét, ellenõrizze azok munkáját,
– hangolja össze a tanszékek oktatását, az oktatott tantárgyak programjainak elkészítését, a vizsgakövetelmények, vala-
mint a tananyag meghatározását,
– gondoskodjék a tanszékek tudományos kutatási tervének, tevékenységének összehangolásáról, a több tanszékre kiter-
jedõ kutatások szervezésérõl, a tudományos intézetekkel és külsõ partnerekkel való együttmûködésrõl,
– egyeztesse a szakterülethez tartozó BSc- és Master-szakok szakvezetõinek feladatait,
– dolgozza ki az intézet szervezeti és mûködési rendjére vonatkozó javaslatot,
– egyeztesse a tanszékek tantervek kidolgozására, módosítására, illetõleg végrehajtására vonatkozó javaslatait;
– erõsítse az intézet részvételét a továbbképzési és PhD-programokban,
– gondoskodjék a tudományos eredmények hazai és nemzetközi fórumokon való megjelenítésérõl,
– képviselje az intézetet a különbözõ egyetemi és külsõ fórumokon, továbbá
– felelõs az intézet igazgatásáért és összehangolt gazdálkodásáért.

Az intézetigazgatói tisztségre pályázókkal szemben támasztott követelmények:
Az intézetigazgatói tisztségre pályázatot azok a tudományos (akadémiai doktori, PhD kandidátusi) fokozattal rendelke-
zõk nyújthatnak be, akik közgazdász diplomával, kiterjedt publikációs tevékenységgel és nemzetközi, valamint legalább
5 éves vezetõi és felsõoktatási tapasztalattal, továbbá legalább egy idegen nyelvbõl elõadói szintû nyelvismerettel ren-
delkeznek.

Az intézetigazgatói megbízás legfeljebb öt évre szól.

INFORMATIKAI INTÉZET
Információrendszerek Tanszékére
tanszékvezetõi tisztség elnyerésére

A megbízásra kerülõ tanszékvezetõ fõbb feladatai:
– a tanszék mûködésével és gazdálkodásával kapcsolatos irányítási feladatok ellátása,
– szakmai területen oktató-nevelõ munka irányítása,
– tudományos munka szervezése, irányítása, különös tekintettel az információmenedzsment, informatikai szolgáltatás-
menedzsment, tudásmenedzsment, informatikai audit, folyamatmenedzsment és -javítás, informatikai stratégia területe-
ken,
– a bolognai folyamatnak megfelelõ oktatásfejlesztés irányítása,
– hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok építése,
– utánpótlásról való folyamatos gondoskodás, fiatal munkatársak szakmai elõrehaladásának segítése,
– részvétel az oktató-nevelõ és tudományos munkában,
– részvétel a posztgraduális és doktori képzésben,
– együttmûködés az Informatikai Intézet irányításában, szakterületen elõadások, gyakorlatok tartása, vizsgáztatás.

A tanszékvezetõi tisztségre pályázókkal szemben támasztott követelmények:
Pályázatot a kar fõállású, teljes munkaidõben, közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott tudományos fokozattal
rendelkezõk nyújthatnak be, akik közgazdász diplomával, kiterjedt publikációs tevékenységgel, valamint legalább 10 év
felsõoktatásban eltöltött, és a fõbb feladatokban részletezett oktatási és gyakorlati tapasztalattal, továbbá legalább egy
idegen nyelvbõl elõadói szintû nyelvismerettel rendelkeznek.

A tanszékvezetõi megbízás legfeljebb öt évre szól.
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Az intézetigazgatói és a tanszékvezetõ pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó részletes szakmai, tudományos tevékenységét tartalmazó életrajzát, amelyben eddigi szakmai, vezetõi, okta-
tói és tudományos tevékenységére, elért eredményeire, szakmai díjaira is ki kell térnie,
– a pályázó jelenlegi munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– hazai és nemzetközi szervezetekben végzett tevékenységének leírását, a nemzetközi tudományos életben való részvé-
telét, publikációs tevékenységének ismertetését, valamint
– munkaprogramját, amelyben vázolja a megpályázott tisztség betöltésével kapcsolatos jövõbeni vezetésre, fejlesztésre
vonatkozó elképzeléseit, vezetõi munkáját.

Az intézetigazgatói és a tanszékvezetõi pályázathoz mellékelni kell:
– egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-ismeretet, egyéb szakmai képesítést tanúsító okiratok (in-
tézetigazgatói pályázatnál közjegyzõ által hitelesített) másolatát,
– személyi adatlapot (1 példányban),
– tudományos tevékenység nyilvántartásához szükséges adatlapot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó nyilatkozatát, hogy hozzájárul pályázati anyagának megismeréséhez – a vonatkozó jogszabály és az egyete-
mi szabályok szerint – az erre jogosult bizottságok és testületek részére,
– nyilatkozatot a pályázó egyetemen kívül fennálló munkaviszonyáról, közalkalmazotti/köztisztviselõi jogviszonyairól,
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyairól, azok tartalmáról és idõbeli behatároltságáról,
– s minden olyan okiratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

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.
A pályázatok elbírálása – a törvényi elõírás és a BCE szabályzatai szerint – a pályázatok beadási határidejét követõ
90 napon belül történik.

A pályázatnak a Budapesti Corvinus Egyetem rektorának címezve (az egyetem Humán Erõforrás Irodája részére) kell
beérkeznie 1 eredeti és 3 másolati példányban (1093 Budapest, Közraktár u. 4–6. VI. emelet 639.). Továbbá a pályázat
benyújtásával egyidejûleg a pályázati anyagot (maria.czinger@uni-corvinus.hu) elektronikus postai címre is – a végzett-
séget, tudományos fokozatot, nyelvismeretet, valamint egyéb szakmai képesítést igazoló dokumentumok (másolatának)
kivételével – meg kell küldeni.
A pályázatokkal kapcsolatban részletes szakmai felvilágosítást a Gazdálkodástudományi Kar Dékáni Hivatala (telefon:
482-5322) ad, egyéb, a pályázatok összeállításával kapcsolatos információ a Humán Erõforrás Iroda munkatársától
(482-7123) kérhetõ.

Dr. Mészáros Tamás s. k.,
rektor

Az EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
pályázatot hirdet
ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR
Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszékén
részmunkaidõs egyetemi tanári munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi tanár feladatkörébe tartozik:
– részvétel a Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék által oktatott tantárgyainak (magyar alkotmánytörténet; magyar
jogtörténet; európai alkotmány- és parlamentarizmustörténet) oktatásában valamennyi tagozaton;
– kötelezõ és alternatív elõadások tartása, gyakorlatok és szemináriumok vezetése,
– évfolyam- és záródolgozatok, doktori (PhD) disszertációk témavezetése, vizsgáztatás, tankönyvek, egyetemi jegyze-
tek, oktatási segédanyagok írása;
– tudományos kutatói tevékenység a jogállamiság és a nemzetállam kérdéskörében, továbbá a tanszéki kutatási progra-
mok összefogását és irányítását várjuk a pályázótól;
– a beosztott oktatók és a doktoranduszok oktatási tevékenységének és tudományos munkájának irányításában történõ
közremûködés;
– részvétel a nemzetközi tudományos és szakmai közéletben.
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A pályázat feltételei:
– a pályázónak meg kell felelnie a felsõoktatási törvényben (2005. évi CXXXIX. tv.); a MAB egyetemi tanári kinevezé-
sének véleményezéséhez kidolgozott szempontrendszerében foglaltaknak; valamint az ELTE SzMSz III. kötet Foglal-
koztatási követelményrendszerében elõírt, az egyetemi tanári álláshely elnyeréséhez szükséges elvárásoknak;
– a pályázónak legyen a magyar állam- és jogtörténet oktatása terén legalább 12 év egyetemi oktatói gyakorlata;
– könyvekben és rangos (bel- és külföldi) folyóiratokban közzétett tanulmányokban dokumentált nemzetközileg ismert
publikációs tevékenység a nemzetközi jog területén.

A pályázathoz mellékletként csatolni kell:
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– a pályázó szakmai munkájára vonatkozó terveit,
– a szakképzettséget, tudományos fokozatot, nyelvismeretet, egyéb képzettséget tanúsító okiratok, illetve az ELTE-n
szerzett habilitált doktori oklevél másolatát az eredeti okiratok bemutatása mellett (külsõ pályázó esetében közjegyzõ ál-
tal hitelesített okiratokat),
– az utóbbi 10 évben megjelent publikációk bibliográfiai adatait, kiegészítve az e mûvekre történt szakirodalmi hivatko-
zások jegyzékével,
– erkölcsi bizonyítványt.

A szabályszerûen felszerelt pályázatokat az ELTE ÁJK Dékáni Titkárságára (1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.) kell be-
nyújtani a megjelenést követõ 30 napon belül.

Dr. Hudecz Ferenc s. k.,
rektor

TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZÕ FÕISKOLAI KARRA
fõigazgató-helyettesi megbízás ellátására, belsõ kinevezéssel

A megbízás feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények:
A fõigazgató-helyettesi megbízásra pályázhat, aki az Eötvös Loránd Tudományegyetemen határozatlan idõre szóló, tel-
jes munkaidejû vezetõ oktatói kinevezéssel, legalább ötéves felsõoktatási vezetõi gyakorlattal, kiemelkedõ szakmai
(egyebek között tantárgy-pedagógiai) és közéleti tevékenységgel, valamint a kari tudományos munkák, továbbképzések,
nemzetközi kapcsolatok koordinálásában, vezetésében, irányításában többéves vezetõi tapasztalattal rendelkezik.

A fõigazgató-helyettes feladata a kari oktatói-hallgatói tudományos munka irányítása, az oktatók tudományos képzésé-
nek koordinálása, oktatói-hallgatói nemzetközi kapcsolatok, oktatói-hallgatói mobilitások szervezése, a pályázati mun-
ka összehangolása és felügyelete, a kari rendezvények koordinálása és felügyelete.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– személyi adatait,
– munkahelyének megnevezését, beosztását,
– legmagasabb iskolai végzettségének megjelölését,
– eddigi felsõoktatási oktatói és vezetõi tevékenységének ismertetését,
– vezetõi elképzeléseit, terveit, munkaprogramját.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– egyetemi végzettséget tanúsító okirat hiteles másolatát,
– szakmai publikációk jegyzékét,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok szerint erre jogosult sze-
mélyek megismerhetik.

A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben történõ megjelenést követõ 30. nap. A borítékon fel kell
tüntetni: „Pályázat az ELTE Tanító- és Óvóképzõ Fõiskolai Kar fõigazgató-helyettesi megbízatására”.

A szabályszerûen összeállított pályázatot – 2 példányban – az ELTE Tanító- és Óvóképzõ Fõiskolai Kar Fõigazgatói Tit-
kárságára (1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40.) kell benyújtani.
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ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR
pályázatot hirdet
Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszéken
részmunkaidõs egyetemi tanári munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi tanár feladatkörébe tartozik:
– részvétel a Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék által oktatott tantárgyainak (magyar alkotmánytörténet; magyar
jogtörténet; európai alkotmány- és parlamentarizmustörténet) oktatásában valamennyi tagozaton;
– kötelezõ és alternatív elõadások tartása, gyakorlatok és szemináriumok vezetése,
– évfolyam- és záródolgozatok, doktori (PhD) disszertációk témavezetése, vizsgáztatás, tankönyvek, egyetemi jegyze-
tek, oktatási segédanyagok írása,
– tudományos kutatói tevékenység a jogállamiság és a nemzetállam kérdéskörében, továbbá a tanszéki kutatási progra-
mok összefogását és irányítását várjuk a pályázótól;
– a beosztott oktatók és a doktoranduszok oktatási tevékenységének és tudományos munkájának irányításában történõ
közremûködés,
– részvétel a nemzetközi tudományos és szakmai közéletben.

A pályázat feltételei:
– a pályázónak meg kell felelnie a felsõoktatási törvényben (2005. évi CXXXIX. tv.); a MAB egyetemi tanári kinevezé-
sének véleményezéséhez kidolgozott szempontrendszerében foglaltaknak; valamint az ELTE SzMSz III. kötet Foglal-
koztatási követelményrendszerében elõírt, az egyetemi tanári álláshely elnyeréséhez szükséges elvárásoknak;
– a pályázónak legyen a magyar állam- és jogtörténet oktatása terén legalább 12 év egyetemi oktatói gyakorlata;
– könyvekben és rangos (bel- és külföldi) folyóiratokban közzétett tanulmányokban dokumentált nemzetközileg ismert
publikációs tevékenység a nemzetközi jog területén.

A pályázathoz mellékletként csatolni kell:
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– a pályázó szakmai munkájára vonatkozó terveit,
– a szakképzettséget, tudományos fokozatot, nyelvismeretet, egyéb képzettséget tanúsító okiratok, illetve az ELTE-n
szerzett habilitált doktori oklevél másolatát az eredeti okiratok bemutatása mellett (külsõ pályázó esetében közjegyzõ ál-
tal hitelesített okiratokat),
– az utóbbi 10 évben megjelent publikációk bibliográfiai adatait, kiegészítve az e mûvekre történt szakirodalmi hivatko-
zások jegyzékével,
– erkölcsi bizonyítványt.

A szabályszerûen felszerelt pályázatokat az ELTE ÁJK Dékáni Titkárságára (1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.) kell be-
nyújtani a megjelenést követõ 30 napon belül.

Dr. Hudecz Ferenc s. k.,
rektor

A MAGYAR KÉPZÕMÛVÉSZETI EGYETEM
Grafika Tanszéke
pályázatot hirdet
egyetemi docensi munkakör betöltésére

Feladata: a Grafika Tanszék továbbképzésében részt vevõ III. éves hallgatók számára komplex tervezési gyakorlat okta-
tása, grafikai stúdiumokkal, a tanszék képzési struktúrájával összehangolva, ezzel kapcsolatos vizuális kutatási tevé-
kenység; a III., IV. és V. éves hallgatók tervezõgrafikai gyakorlati oktatásában a hallgatók szakmai felkészültségének
fejlesztése.

Pályázati feltételek:
– mûvészeti területen szerzett egyetemi szintû végzettség (Ma),
– mûvészeti DLA-mesterfokozat, illetve az 1991. évi XXXI. törvényen alapuló kormányrendeletben meghatározott,
illetve miniszteri rendeletek alapján adományozható mûvészi díj, vagy a MAB által ezekkel egyenértékûnek tekintett
külföldi mûvészeti elismerés,
– alkalmasság a hallgatók, doktori képzésben részt vevõk, tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve mûvészi mun-
kájának vezetésére,
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– alkalmasság idegen nyelven történõ elõadás tartására,
– a Magyar Képzõmûvészeti Egyetemen teljesített legalább ötéves oktatói gyakorlat,
– mûvészeti, képzõmûvészeti tevékenység,
– a mûvészi pályán elért kiemelkedõ eredmények, mûvészeti díjak,
– büntetlen elõélet.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a megpályázott álláshelyen végzendõ oktatómunkára vonatkozó elképzeléseket (programot) 1-2 oldal terjedelemben,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– szakmai tudományos munkájáról dokumentációs anyagot,
– szakirányú végzettséget igazoló okiratot,
– három hónapnál nem régebbi keltezésû hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– a szakirányú végzettséget és a mûvészeti doktori (DLA-) fokozatot, díjat idegen nyelv ismeretét igazoló okiratok hite-
les másolatát.

A pályázat leadási határideje a megjelenéstõl számított 30. nap. A beérkezett pályázatot az alábbi címre várjuk:
Magyar Képzõmûvészeti Egyetem Rektori Hivatal
Welsch Jánosné hivatalvezetõ, 1062 Budapest, Andrássy út 69–71.
E-mail: rektor@mke.hu
Fax: 06 (1) 342-8556
Tel.: 06 (1) 342-1738

Kõnig Frigyes s. k.,
rektor

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM rektora – Sopron
pályázatot hirdet a
MEZÕGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR
(Mosonmagyaróvár)
Gazdaságtudományi Intézetébe
egyetemi docensi álláshely betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata a Mezõgazdasági üzemtan és a Vállalkozások menedzselése címû tantárgyak
keretén belül elõadások tartása nappali, levelezõ és kiegészítõ levelezõ tagozatokon. Diplomadolgozatok konzulensi fel-
adatának ellátása. A szakirányú továbbképzésben (szakmérnök) elõadások tartása. Tantárgyfejlesztés és az intézeti kuta-
tásokban való részvétel. Kutatási pályázati rendszerbe való bekapcsolódás.

Pályázati feltétel: mérnök-közgazdász diploma, tudományos fokozat, két világnyelv vizsgával igazolt ismerete és leg-
alább 10 éves oktatói, illetve tudományos kutatói gyakorlat.

ÁLLATTUDOMÁNYI INTÉZETÉBE
egyetemi docensi álláshely betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata a Szarvasmarha-tenyésztés címû tantárgy elõadásainak tartása, valamint a szak-
irányú és PhD-képzésben tantárgyfelelõsi, illetve témavezetõi feladatok ellátása. Az intézeti kutatásba történõ bekapcso-
lódás.

Pályázati feltételek: agráregyetemi végzettség, tudományos fokozat, két világnyelv vizsgával igazolt ismerete és leg-
alább 10 éves oktatói, illetve tudományos kutatói gyakorlat.
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NÖVÉNYTUDOMÁNYI INTÉZETÉBE
egyetemi docensi álláshely betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata a Molekuláris és Sejtbiológia, a Géntechnológia alapjai és a Bioinformatika
címû tantárgyak elõadásainak tartása és gyakorlatainak vezetése. Pályázatok készítése és bekapcsolódás az intézet kuta-
tási feladatainak teljesítésébe.

Pályázati feltételek: tudományegyetemi végzettség, tudományos fokozat, két világnyelv vizsgával igazolt ismerete és
legalább 10 éves oktatói, illetve tudományos kutatói gyakorlat.

Az álláshelyre pályázóknak meg kell felelni a felsõoktatásról szóló törvényben foglalt elõírásoknak, valamint az egye-
tem szabályzataiban megfogalmazott követelményeknek.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, munkaköri besorolását, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyait,
– szakmai, illetõleg oktatási, kutatási, tudományos munkáját, esetleges vezetõi tevékenységét,
– hazai és nemzetközi tudományos és szakmai szervezetekben végzett munkáját, szakmai díjait, (kitüntetéseit),
– oktató- és tudományos munkájára vonatkozó jövõbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes önéletrajzot,
– egyetemi végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot,
– idegennyelv-tudást igazoló okiratok hiteles másolatát,
– tudományos közlemények jegyzékét és azokra irányuló hivatkozásokat,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– személyi adatlapot,
– nyilatkozatot, amelyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagába az arra illetékes személyek és testületek
betekinthetnek.

A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben történõ megjelenéstõl számított 30. nap.

A pályázatot – mellékleteivel együtt, két példányban – a Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezõgazdaság- és Élelmiszer-
tudományi Kar dékánjához (9200 Mosonmagyaróvár, Vár 2.) kell benyújtani.

Prof. dr. Faragó Sándor s. k.,
rektor

A NYÍREGYHÁZI FÕISKOLA
GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FÕISKOLAI KARA
pályázatot hirdet
Filozófia Tanszékén
egyetemi tanári kinevezésre

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata:
– elõadások tartása és szemináriumok vezetése filozófia, etika és esztétika tárgyakból,
– rézvétel szakdolgozati témavezetõként a hallgatók képzésében,
– az új BA- és MA-képzés tematikájának kidolgozása és irányítása,
– hazai és nemzetközi konferenciákon való részvétel,
– a tanszéken folyó oktatási és kutatási feladatok irányítása, koordinálása,
– részvétel a társegyetemeken mûködõ doktori iskolák munkájában, a tanszék doktorandusz hallgatóinak szakmai segí-
tése,
– a tanszéken folyó oktatásfejlesztõ munkák irányítása, kiadványok szerkesztése,
– monográfiák és tanulmánykötetek publikálása magyar, illetve francia és német nyelven a kortárs francia, német és
orosz filozófia témaköreibõl,
– részvétel az intézmény és a régió szakmai testületeiben és a város közéletében.
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A pályázó rendelkezzen:
– szakirányú egyetemi végzettséggel,
– kandidátusi fokozattal és habilitált doktori címmel a filozófia tudomány területén,
– orosz felsõfokú, illetve német és francia középfokú nyelvvizsgával,
– jelentõs publikációs tevékenységgel, önálló kötetekkel,
– legalább 20 éves fõiskolai oktatási tapasztalattal,
– elõrehaladott munkálatok az akadémiai doktori cím megszerzésében.

MÛSZAKI ÉS MEZÕGAZDASÁGI FÕISKOLAI KARA
pályázatot hirdet a
Tájgazdálkodási és Vidékfejlesztési Tanszékén
egyetemi tanári kinevezésre

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata:
– elõadások tartása és szemináriumok vezetése környezetgazdálkodás, élelmiszer-ipari technológiák és termékfeldolgo-
zás tárgyakból,
– rézvétel szakdolgozati és tudományos diákköri témavezetõként a hallgatók képzésében,
– részvétel új szakirányú továbbképzés és BSc-képzés tematikájának kidolgozásában,
– hazai és nemzetközi konferenciákon való részvétel,
– a tanszéken folyó oktatási és kutatási feladatok irányítása, koordinálása,
– részvétel a társegyetemeken mûködõ doktori iskolák munkájában, a tanszék doktorandusz hallgatóinak szakmai segítése,
– a tanszéken folyó oktatásfejlesztõ munkák irányítása, jegyzetek, oktatási segédletek írása, szerkesztése,
– önálló kutatómunka végzése; szakcikkek, könyvrészletek publikálása magyar, illetve angol nyelven a talaj-nö-
vény-mikroba-mikroelem kölcsönhatások vizsgálata és a fitoremediáció témaköreibõl,
– részvétel intézményi, országos és nemzetközi szakmai testületekben.

A pályázó rendelkezzen:
– szakirányú egyetemi végzettséggel,
– kandidátusi fokozattal és habilitált doktori címmel a mezõgazdaság-tudomány területén,
– angol középfokú, szlovák felsõfokú, illetve orosz alapfokú nyelvvizsgával,
– jelentõs publikációs tevékenységgel, elsõszerzõs szakcikkekkel, szerkesztett könyvekkel, önálló könyvfejezetekkel és
monográfiával,
– legalább 20 éves fõiskolai oktatási tapasztalattal,
– megvédett akadémiai doktori címmel.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, munkaköri besorolásra vonatkozó adatait,
– eddigi szakmai munkájának ismertetését,
– publikációs tevékenységet,
– külföldi tanulmányútjait, konferenciákon való részvételét,
– jövõbeni terveit,
– az idegennyelv-tudásra vonatkozó információkat.

A pályázati kérelemhez csatolni kell:
– az egyetemi oklevél és az idegennyelv-tudást igazoló dokumentum másolatát,
– a tudományos fokozatot igazoló dokumentum másolatát,
– a publikációs jegyzéket,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– kitöltött személyi adatlapot,
– az adatvédelmi törvény alapján készült nyilatkozatot a pályázati anyag kezelésérõl.

A pályázatokat a megjelenést követõ 30 napon belül kell benyújtani a Nyíregyházi Fõiskola rektorának címezve (4401
Nyíregyháza, Sóstói út 31/B).

A kinevezésre 2008. szeptember 1. napjától kerül sor, a bérezés a Kjt. szerint történik.
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AGRÁR ÉS MOLEKULÁRIS KUTATÓ INTÉZETE
pályázatot hirdet
fõiskolai docensi kinevezésre

A kinevezendõ fõiskolai docens feladata:
– elõadások tartása és gyakorlatok vezetése molekuláris, sejt- és fejlõdésbiológiai tárgyakból BSc-program keretében,
– a molekuláris, a sejt- és fejlõdésbiológia területén komplex továbbképzési MSc-program kifejlesztése és beindítása,
– szakdolgozati témavezetés a szakterületéhez kapcsolódóan,
– záróvizsgák és felvételi vizsgák bizottsági tagsági feladatainak végzése,
– TDK-dolgozatok konzultációja,
– folyamatos és magas színvonalú kutatás a szakterületéhez kapcsolódva, kutatási eredmények publikálása,
– az intézet oktatásszervezõ, ismeretterjesztõ és egyéb munkájában aktív részvétel.

A pályázóval szembeni követelmények:
– szakirányú egyetemi oklevél,
– biológiai tudományból PhD-fokozat,
– tárgyalóképes nyelvismeret angol nyelvbõl,
– felsõoktatásban és kutatásban többéves gyakorlat,
– színvonalas publikációs tevékenység, hazai és külföldi szakmai konferenciákon való részvétel.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, munkaköri besorolásra vonatkozó adatait,
– eddigi szakmai munkájának ismertetését,
– publikációs tevékenységet,
– külföldi tanulmányútjait, konferenciákon való részvételét,
– jövõbeni terveit,
– az idegennyelv-tudásra vonatkozó információkat.

A pályázati kérelemhez csatolni kell:
– az egyetemi oklevél és az idegennyelv-tudást igazoló dokumentum másolatát,
– a tudományos fokozatot igazoló dokumentum másolatát,
– a publikációs jegyzéket,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– kitöltött személyi adatlapot,
– az adatvédelmi törvény alapján készült nyilatkozatot a pályázati anyag kezelésérõl.

A pályázatokat a megjelenést követõ 30 napon belül kell benyújtani a Nyíregyházi Fõiskola rektorának címezve (4401
Nyíregyháza, Sóstói út 31/B).
A kinevezésre 2008. január 1. napjától kerül sor, a bérezés a Kjt. szerint történik.

Dr. Jánosi Zoltán s. k.,
rektor

A RENDÕRTISZTI FÕISKOLA rektora
pályázatot hirdet
Alkotmányjogi és Közigazgatási Tanszékre
tanszékvezetõi munkakör betöltésére

A munkakör a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tv. 96. § (6) bekezdése alapján lett meghirdetve.
A vezetõi megbízás 2007. december 1-jétõl határozott idõre, öt évre, 2012. november 30-ig létesül, amely több alkalom-
mal újabb öt évre meghosszabbítható.

A pályázóval szemben támasztott követelmények:
– egyetemi oklevél, valamint rendészeti felsõfokú szakmai végzettség,
– doktori (PhD-) fokozat,
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– fõiskolai tanári vagy docensi kinevezés, vagy a kinevezéshez szükséges feltételek megléte (a pályázat egyben az okta-
tói fokozat ellátására is szól),
– a szakképesítés megszerzésétõl számított legalább tízéves szakmai gyakorlat,
– gyakorlati tapasztalatok a rendvédelmi oktatásban,
– alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevõk, a tanársegédek tanulmányi, illetve tudományos munkájának ve-
zetésére,
– a tanszék hatáskörébe tartozó tudományterület nemzetközi összehasonlításra képes ismerete,
– legalább egy idegen nyelven képes elõadás megtartására,
– az 1996. évi XLV. tv. 3. § (2) bekezdésében írt feltételek megléte, illetve az ott írtak tudomásul vétele,
– annak vállalása, hogy munkáját fõállásban látja el.

A tanszékvezetõ általános feladatai:
– vezeti, szervezi, irányítja és ellenõrzi a tanszék oktató- és tudományos, valamint egyéb tevékenységét, gondoskodik a
tanszékre háruló valamennyi feladat, kötelezettség teljesítésérõl,
– az adott szakterületen tankönyvek, jegyzetek írása, szakmai lektorálása,
– a közigazgatás-tudomány, valamint a vezetés- és szervezési elmélet oktatása,
– a tanszék állományába beosztottak szakmai, tudományos fejlõdésének elõsegítése,
– részvétel a fõiskola életében, valamint a fõiskola hazai és nemzetközi kapcsolatainak szervezésében, fenntartásában.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó nevét, munkahelyét és beosztását,
– tudományos fokozatát,
– eddigi szakmai munkájának részletes leírását, ezen belül:

– oktatási és tudományos munkájának részletes ismertetését,
– tudományos, illetõleg szakmai szervezetekben végzett tevékenységét,
– fontosabb tanulmányútjait,

– nyilatkozatát fennálló foglalkoztatási jogviszonyairól, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyairól, azok tartalmá-
ról és idõbeni behatároltságáról,
– a tanszék vezetésére, fejlesztésére, valamint azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a pályázó önéletrajzát és részletes szakmai életrajzát,
– az egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-ismeretet tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– fontosabb tudományos publikációk jegyzékét,
– hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy pályázati anyagát a Rendõrtiszti Fõiskola bizottságai és testületei megismerhetik.

A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstõl számított 30. nap.
A pályázatot a Rendõrtiszti Fõiskola Személyügyi osztályán (1121 Budapest, Farkasvölgyi út 12., postacím: 1525 Buda-
pest, Rb. 27.) egy példányban kell benyújtani.
A pályázónak a véleményezést megelõzõen – a fõiskola szenátusa részére a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.
törvény 27. § (8) bekezdés j) pontjában biztosított jog gyakorlása érdekében – a fõiskola szenátusa elõtt ismertetnie kell
programját.
A pályázattal kapcsolatos egyéb információk megismerhetõk a Rendõrtiszti Fõiskola Személyügyi osztályán Kenyeres
András rendõrségi fõtanácsos, osztályvezetõnél a 392-3517-es vagy a 19-105-ös (rendészeti) telefonszámon.

Prof. Sárkány István s. k.,
ny. r. vezérõrnagy, rektor
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Pályázati felhívás
nevelési-oktatási intézmények vezetõi állásaira

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

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

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

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
vp: vezetõi pótlék
ls: letelepedési segély
szl: szolgálati lakás
szsz: szolgálati szoba
szf: szolgálati férõhely
if: illetményföld
szgy: szakmai gyakorlat
vpr: vezetõi program
v: végzettség
vgy: vezetõi gyakorlat
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.

Óvodavezetõ

Aranyesõ Alapítvány
8000 Székesfehérvár,
Taksony u. 27/a

Aranyesõ Alapítvány
Hétpettyes Ovi
8000 Székesfehérvár,
Taksony u. 27/a
Tel.: (22) 505-134
Fax: (22) 505-135
óvodavezetõ

Dinamikus, innovatív,
kreatív személyiség
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Újszentmargita Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
4065 Újszentmargita,
Rákóczi u. 125.

Hétszínvirág Óvoda és
Bölcsõde

Szakirányú felsõfokú v.
Elõny: öt év vezetõi
gyak., illetve pedagó-
giai szakvizsga, illetve
azzal egyenértékû szak-
képzettség, vagy a pe-
dagógus-szakvizsga
keretében szerzett in-
tézményvezetõi szak-
képzettség

ÁEI: 2007. dec. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: a benyújtást követõ képvi-
selõ-testületi ülés.
Juttatás: vp. 230%.
A pályázathoz csatolni kell: nyi-
latkozatot arról, hogy a pályázati
anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással
összefüggõ kezeléséhez hozzájá-
rul, a pályázó nyilatkozatát,
amely szerint a gyermekek vé-
delmérõl és a gyámügyi igazga-
tásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 15. §-ának (8) bekezdé-
sében meghatározott kizáró ok
vele szemben nem áll fenn.
Pc., f: Csetneki Csaba,
Újszentmargita Község Önkor-
mányzatának polgármestere
4065 Újszentmargita,
Rákóczi u. 125.
Tel.: (52) 214-002

Veszprém Megyei Jogú
Város Önkormányzatá-
nak Egészségügyi és
Szociális Bizottsága
8200 Veszprém,
Óváros tér 9.

Veszprém Megyei Jogú
Város Egyesített Böl-
csõdei Intézmény
intézményvezetõ
Az intézmény tevé-
kenységi köre: a gyer-
mekek védelmérõl és a
gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI.
törvény 42. §-ában sza-
bályozott bölcsõdei el-
látás.
Az intézmény a bölcsõ-
dei ellátást öt szervezeti
egységében biztosítja

A 15/1998. (IV. 30.)
NM rendelet 2. sz. mel-
léklete I/2. részének a)
pontjában meghatáro-
zott képesítési elõírá-
sok, legalább öt év
felsõfokú v. vagy felsõ-
fokú szakmai képesítést
igénylõ, a gyermekvé-
delem, a szociális ellá-
tás, az egészségügyi
ellátás, illetve a közok-
tatás területén végzett
munkakörben szerzett
szgy.
Szociális szakvizsga.
Elõny: vezetõi gyak.,
gyermekjóléti alapellá-
tások terén szerzett ta-
pasztalat

ÁEI: 2008. jan. 1.
A megbízás 2012. dec. 31-ig,
öt évre szól.
Pbhi: a Szociális Közlönyben
történt közzétételtõl számított
30. nap.
Pehi: 2007. dec. 20.
A pályázathoz csatolni kell: az
iskolai végzettséget, szakképesí-
tést igazoló okiratok hiteles má-
solatát, nyilatkozatot arról, hogy
a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggõ kezelésé-
hez hozzájárul, nyilatkozatát
arra vonatkozóan, hogy a gyer-
mekek védelmérõl és a gyám-
ügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 15. §-ának
(8) bekezdésében meghatározott
kizáró ok vele szemben nem áll
fenn.
Pc: dr. Büki Szilvia, Veszprém
Megyei Jogú Város jegyzõje
8200 Veszprém,
Óváros tér 9.
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A pályázatot három példányban,
zárt borítékban „Egyesített Böl-
csõdei Intézmény intézményve-
zetõ” megjelöléssel kérjük
benyújtani.
f: Veszprém Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Szociál-
politikai, Egészségügyi és Köz-
igazgatási Iroda
Tel.: (88) 549-235

Iskolaigazgató

Hajdúdorog Város Ön-
kormányzata
4087 Hajdúdorog,
Tokaji út 4.

2. Számú Általános Is-
kola
4087 Hajdúdorog,
Nánási út 11.

Szakirányú gyógypeda-
gógiai v., öt év szgy.
Elõny: vezetõi gyakor-
lat, pedagógus-szak-
vizsga

ÁEI: az elbírálást követõ hónap
elsõ napjától.
A megbízás 2012. aug. 15-ig
szól.
Pehi: a benyújtás határidejének
lejártát követõ 60 napon belül.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
a végzettséget igazoló oklevél
hitelesített másolatát.
A pályázatot egy eredeti és egy
másolati példányban, zárt borí-
tékban „Vezetõi pályázat” meg-
jelöléssel kell benyújtani.
Pc: Csige Tamás polgármester,
Hajdúdorog Város Önkormány-
zat Polgármesteri Hivatala
f: Czifráné dr. Urgyán Ilona
jegyzõ
Hajdúdorog Város Polgármesteri
Hivatal Titkársága
Tel.: (52) 572-135

Herceghalom Község
Önkormányzata
2053 Herceghalom,
Gesztenyés u. 13.

Általános Iskola és
Óvoda
2053 Herceghalom,
Gesztenyés u. 15.

Felsõfokú szakirányú
v., legalább öt év peda-
gógus-munkakörben
szerzett szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga, vezetõképzõn
szerzett képesítés (köz-
oktatás-vezetõi), veze-
tõi gyakorlat,
idegennyelv-tudás

ÁEI: a kinevezést követõ hónap
elsõ napjától a kinevezésétõl
számított 5. év július 15-éig.
Pehi: a nevelõtestületi vélemé-
nyezési határidõ lejárta utáni
30. napot követõ elsõ képvi-
selõ-testületi ülés idõpontja.
Juttatás: szl.
A pályázatot egy példányban,
zárt borítékban kell benyújtani.
Pc: Herceghalom Község Ön-
kormányzatának polgármestere
2053 Herceghalom,
Gesztenyés u. 13.
Tel.: (23) 530-560
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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

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

Szent István Általános
Iskola
5830 Battonya,
Hõsök tere 11/A

Német–történelem sza-
kos tanár
(határozott idõre, he-
lyettesítésre)

Tanári v. ÁEI: azonnal.
Juttatás: szl., ill., szf.
f: Komlódiné Vidiczki Mag-
dolna igazgató
Tel.: (70) 333-6569,
(70) 333-6498
E-mail: sziaisk@citromail.hu
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Kecskeméti Mûvészeti
Óvoda, Általános
Iskola, Középiskola és
Alapfokú Mûvészetok-
tatási Intézmény Ko-
dály Zoltán Ének-zenei
Iskolája
6000 Kecskemét,
Dózsa Gy. út 22.

Fizika–kémia szakos ta-
nár

ének szakos tanár

biológia–földrajz sza-
kos tanár

Egyetemi v. ÁEI: azonnal.

gordonkatanár,
tanító

fõiskolai v.

Szent István Katolikus
Általános Iskola és
Óvoda
5400 Mezõtúr,
Szabadság tér 1.
Tel.: (56) 352-629
Fax: (56) 550-540

Angol–rajz szakos tanár

angol–bármely szakos
tanár

Szakirányú felsõfokú v. Pbhi: folyamatos.
Pehi: folyamatos.
Juttatás: szl.
f: Horváth Róbert igazgató
E-mail: hrobert@catalog.hu

Mikszáth Kálmán Álta-
lános Iskola és Óvoda,
a Kishartyáni Napközi-
otthonos Óvoda tagin-
tézménye
3161 Kishartyán,
Petõfi út 19.

Óvónõ Felsõfokú szakirányú v. ÁEI: azonnal.
A pályázathoz csatolni kell: vég-
zettséget tanúsító bizonyítvány
hiteles másolata.
Pc., f: Antal Gyula igazgató
Tel.: (32) 376-011

Bálint Márton Általá-
nos és Középiskola
2045 Törökbálint,
Köztársaság tér 8.
Tel./fax: (23) 335-639

Könyvtáros tanár Egyetemi v.
Elõny: NYIK és ÉKP
ismerete

ÁEI: azonnal.
Juttatás: kiemelt bérezés, étkh.,
útiköltség-térítés, cafetéria
Pc: dr. Német István igazgató

iskolai szakpszicholó-
gus,

egyetemi v.

angol–német,
informatika–földrajz
szakos középiskolai ta-
nár

egyetemi v.
Elõny: bármely szak
párban

Õriszentpéteri Katica
Óvoda
9941 Õriszentpéter,
Kovácsszer 19.
Tel.: (94) 428-083
Fax: (94) 548-050

Logopédus
(határozatlan idõre)

Szakirányú felsõfokú v. ÁEI: azonnal.
Pehi: a benyújtástól számított
30 napon belül.
A pályázathoz csatolni kell: szak-
mai ön.-t, a végzettséget igazoló
okirat hiteles másolatát is.
Pc: Katica Óvoda
f: Hodásziné Papp Zita óvodave-
zetõ
Tel.: (94) 428-295
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Kecskeméti Mûvészet-
oktatási Intézmények
M. Bodon Pál Zeneis-
kolája
Kecskemét,
Bihar u. 6.

Zongoratanár
(helyi telephelyen is
szükséges tanítani)

hegedûtanár
(helyi telephelyen is
szükséges tanítani)

gordonkatanár
(helyi telephelyen is
szükséges tanítani)

ÁEI: 2007. dec. 1.
Pc: Palotás József intézmény-
egység-vezetõ

Helyesbítések

I.

Az Oktatási Közlöny LI. évfolyam 27. számának 3126. oldalán a Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda óvodapedagó-
gusi álláshirdetésében „a pályázatot meghirdetõ szerv” rovatban elírás történt.
Az óvoda helyes megnevezése: Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda. Címe: 6412 Balotaszállás, Balassi Bálint u. 29.

Novák Zsuzsanna s. k.,
mb. óvodavezetõ

* * *

II.

Az Oktatási Közlöny LI. évfolyam 28. számának 3176–3182. oldalán a Debreceni Egyetem 2008. évi egyetemi, fõisko-
lai tanári pályázatainak szövegébõl kimaradt a benyújtási határidõ.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2007. november 30.

Dr. Rõfi Mónika s. k.,
egyetemi fõtitkár
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette

Sereg András

Boross – Hadapródiskolától a miniszterelnöki székig
címû könyvét

A kötet tizennégy beszélgetésben, számos színes történetben mutatja be Boross Péter volt miniszterelnököt. A mai
magyar politikai élet egyik legizgalmasabb alakjának pályafutását végigkérdezõ mû egyben történelmi olvasókönyv
is: a személyes életutat kiegészítik a huszadik századi magyar história, a korszakot és az interjúalany életét meg-
határozó személyiségek rövid életrajzai, szemelvények, dokumentumértékû fotók. Boross sajátos fényszögben látja és
láttatja a magyar történelmet, a politika belvilágát. Bölcs, nagy élettapasztalatú politikus, aki saját kárán is tanult a
történtekbõl, képes szembenézni egykori önmagával. Az életrajzi könyv a múlt század második felének látlelete, a tör-
ténelmi és politikai folyamatok szubjektív, vitára ingerlõ elemzése. Aki kezébe veszi a kötetet, választ kap többek
között arra, hogyan menekült meg Németországból a hadapród fõhõs, milyen összeesküvésben vett részt közvetlenül
a háború után, miért éppen Keresztes-Fischer Ferenc a belügyminiszteri példaképe, miért kapott dedikált könyvet
a hetvenes évek közepén a késõbbi Nobel-díjas írótól, Kertész Imrétõl, hogyan lett nyugdíjas vendéglátó-ipari igazga-
tóból kormánytag, léteztek-e ügynöklisták, hány besúgó volt az elsõ demokratikusan megválasztott Országgyûlésben,
kik látogatták meg Antall Józsefet a betegágyánál, mi célból vállalt 216 napra miniszterelnökséget, miért lett Orbán
Viktor kormányfõi tanácsadója, majd miért állt félre udvariasan, mi aggasztja ma, miért pesszimista középtávon, és
miért csak a mai harminc év alattiakban bízik. Kérdések és válaszok kétszáz oldalon.

A kötet 200 oldal terjedelmû, ára 3444 forint áfával.

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

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

MEGRENDELÉS

Megrendelem
Sereg András

Boross – Hadapródiskolától a miniszterelnöki székig

címû, 200 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3444 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el
az alábbi címemre:

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

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

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

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

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

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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Tisztelt Elõfizetõk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak
tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2008. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát
módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Az esetleges módosítást szívesked-
jenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését
követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve
a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges. (Levél-
cím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2008. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 121 212 Ft/év
Határozatok Tára 26 460 Ft/év
Önkormányzatok Közlönye 6 552 Ft/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai 22 428 Ft/év
Bányászati Közlöny 5 544 Ft/év
Belügyi Közlöny 29 232 Ft/év
Egészségbiztosítási Közlöny 25 452 Ft/év
Egészségügyi Közlöny 31 752 Ft/év
Ellenõrzési Figyelõ 4 284 Ft/év
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 21 924 Ft/év
Gazdasági Közlöny 26 964 Ft/év
Hírközlési Értesítõ 7 560 Ft/év
Honvédelmi Közlöny 21 420 Ft/év
Igazságügyi Közlöny 18 900 Ft/év
Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 17 388 Ft/év
Közigazgatási Szemle 7 400 Ft/év

Közlekedési Értesítõ 28 476 Ft/év
Kulturális Közlöny 21 672 Ft/év
Külgazdasági Értesítõ 23 940 Ft/év
Munkaügyi Közlöny 17 640 Ft/év
Nemzetközi Közlöny 7 400 Ft/év
Oktatási Közlöny 25 200 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 35 028 Ft/év
Sportértesítõ 6 048 Ft/év
Statisztikai Közlöny 15 120 Ft/év
Szociális Közlöny 17 892 Ft/év
Turisztikai Értesítõ 14 112 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 7 560 Ft/év
Nemzeti Kulturális Alap Hírlevele 6 048 Ft/év
Pénzügyi Szemle 22 680 Ft/év
L'udové noviny 5 796 Ft/év
Neue Zeitung 5 544 Ft/év

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2008. évi éves elõfizetési díjai:

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)
Önálló változat 97 200 Ft

5 munkahelyes hálózati változat 171 600 Ft
10 munkahelyes hálózati változat 216 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 351 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 459 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 780 000 Ft

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2008. évi éves elõfizetési díja

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)
Önálló változat 86 400 Ft

5 munkahelyes hálózati változat 156 000 Ft
10 munkahelyes hálózati változat 192 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 312 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 408 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 708 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2007-es évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: 18 480 Ft + áfa.

OKTATÁSI KÖZLÖNY
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium hivatalos lapja. A szerkesztésért felelõs: dr. Somogyi Éva.
A szerkesztõség címe: Budapest V., Szalay u. 10–14. Telefon: 302-4843.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.; www.mhk.hu).
Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a Fáma Rt. közremûködésével. Telefon: 266-6567.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlony-
bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen, 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.; 1394 Budapest, 62. Pf. 357.
Információ: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Cent-
rumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu).
2007. évi éves elõfizetési díj: 21 924 Ft áfával. Egy példány ára: 693 Ft áfával. 2008. évi éves elõfizetési díj: 25 200 Ft áfával,
féléves elõfizetési díj: 12 600 Ft áfával.
A kiadó az elõfizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 1419-3256

Formakészítés: Sprint Kft.
07.3819 – Nyomta a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.9
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