
JOGSZABÁLYOK

2007. évi CX.
törvény

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

1. § (1) A külföldi bizonyítványok és oklevelek elisme-
résérõl szóló 2001. évi C. törvény (a továbbiakban: Etv.)
1. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„(1) E törvény hatálya a 4. § szerinti eljáró hatóságra, a
4/A. § szerinti információs szolgálatra, a 41. § szerinti elõ-
zetes ellenõrzést végzõ eljáró hatóságra, továbbá, állam-
polgárságra való tekintet nélkül, azon természetes szemé-
lyekre terjed ki, akik külföldön vagy Magyarországon mû-

ködõ külföldi közoktatási vagy felsõoktatási intézmény-
ben, vagy képzést folytató más intézményben (a továb-
biakban: külföldi oktatási intézményben) bizonyítványt
vagy oklevelet szereztek.”

(2) Az Etv. 1. §-ának (3) bekezdése a következõ mon-
dattal egészül ki:

„Nem minõsül külföldi bizonyítványnak, oklevélnek,
illetve szakmai képesítésnek a hazai bizonyítvány, okle-
vél, illetve szakmai képesítés külföldi elismerésérõl szóló,
külföldi eljáró hatóság által hozott döntés.”

2. § Az Etv. a következõ 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A. § (1) A Harmadik részben foglalt rendelkezések

végrehajtása érdekében információs szolgálat mûködik,
mely feladatai:

a) a magyar állampolgároknak, a tagállamok állampol-
gárainak, valamint az azzal azonos megítélés alá esõ sze-
mélyeknek és más tagállamok információs szolgálatainak
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a tájékoztatása a Harmadik részben foglalt rendelkezések
végrehajtása érdekében, így tájékoztatás a szakmákat és
e szakmák gyakorlását szabályozó nemzeti jogszabályi
rendelkezésekrõl, közöttük a szociális rendelkezésekrõl és
adott esetben az etikai szabályokról, és

b) a magyar állampolgároknak, a tagállamok állampol-
gárainak, valamint az azzal azonos megítélés alá esõ sze-
mélyeknek a segítése a Harmadik részben foglalt jogok ér-
vényesítésében.

(2) Az Európai Bizottság megkeresésére az információs
szolgálat a megkeresés kézhezvételétõl számított két hó-
napon belül tájékoztatja az Európai Bizottságot annak a te-
vékenységének az eredményérõl, amelyet az (1) bekezdés
b) pontjának rendelkezései alapján folytat.”

3. § Az Etv. 6. § (3) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(3) A tagállam állampolgárának nem minõsülõ, vala-
mint az azzal azonos megítélés alá nem esõ, magyar állam-
polgársággal nem rendelkezõ személy akkor jogosult bi-
zonyítványa vagy oklevele elismertetésére vagy honosítta-
tására – ide nem értve a továbbtanulási céllal történõ elis-
merést – ha a (2) bekezdésben foglaltak teljesítésén túlme-
nõen keresõtevékenység folytatása vagy családi együttélés
biztosítása céljából kiadott tartózkodási vízummal vagy
tartózkodási engedéllyel rendelkezik.”

4. § Az Etv. 9. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül
ki:

„(4) Nem hosszabbítható meg a IX. Fejezet szerinti eljá-
rás határideje.”

5. § Az Etv. 11. § (1) bekezdésének a helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(1) Oktatási intézmény eljárása esetén az elsõfokú döntés
ellen az oktatásért felelõs miniszterhez lehet fellebbezni.”

6. § Az Etv. 21–42. §-a, valamint az azt megelõzõ cím
helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„HARMADIK RÉSZ

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGI JOG HATÁLYA ALÁ
TARTOZÓ ELISMERÉS

VI. Fejezet

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGI JOG HATÁLYA ALÁ
TARTOZÓ ELISMERÉS KÖZÖS SZABÁLYAI,

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGI JOG ALAPJÁN TÖRTÉNÕ
ELISMERÉS JOGI HATÁLYA

21. § (1) E rész rendelkezéseit kell alkalmazni, ha a ké-
relmezõ

a) magyar állampolgár, valamely tagállam [28. §
(1) bekezdés] állampolgára vagy azzal azonos megítélés
alá esõ személy [28. § (2) bekezdés],

b) a képzés sikeres elvégzését tanúsító okiratát vala-
mely tagállamban szerezte, és

c) Magyarországon szabályozott szakmát szándékozik
gyakorolni, tekintet nélkül arra, hogy a szakmát önálló vál-
lalkozóként vagy foglalkoztatottként kívánja-e gyakorol-
ni, valamint hogy a szakma, illetve a kérelmezõ szabad-
foglalkozású-e.

(2) A Második rész rendelkezéseit kell alkalmazni, ha
az (1) bekezdésben meghatározott feltételek közül vala-
melyik nem áll fenn.

22. § (1) A Harmadik rész rendelkezéseinek alkalmazá-
sával elismert külföldi szakmai képesítéssel rendelkezõ
személy megkezdheti annak a szakmának a magyar állam-
polgárokkal azonos feltételek mellett történõ gyakorlását,
amelyre a származási tagállamban felkészült, illetve
amelynek gyakorlására a származási tagállamban jogosult.
A szakmai képesítés Harmadik rész szerinti elismerése
nem jelenti a képzés sikeres elvégzését tanúsító okirat vég-
zettségi szintjének elismerését.

(2) A Harmadik rész szerinti elismerés hatálya nem ter-
jed ki a továbbtanulásra.

(3) A kérelmezõ a szabályozott szakmát akkor gyako-
rolhatja, ha rendelkezik az adott szakma gyakorlásához
Magyarországon szükséges nyelvismerettel.

Az európai közösségi jog hatálya alá tartozó
elismerés különös eljárási szabályai

23. § (1) Az eljárás megindítására irányuló, az eljáró ha-
tósághoz benyújtandó kérelemhez a kérelmezõnek mellé-
kelnie kell

a) az állampolgárságát igazoló közokirat másolatát,
b) az adott szakma gyakorlásának megkezdésére jogo-

sító, képzés sikeres elvégzését tanúsító okiratainak, szak-
mai alkalmassági bizonyítványainak, okleveleinek hiteles
másolatait és hiteles fordításait,

c) a szakmai tapasztalatáról szóló igazolást és ennek hi-
teles fordítását, amennyiben a szakmai tapasztalat igazolá-
sát e törvény elõírja, továbbá

d) az eljárási díj megfizetését tanúsító okiratot.
(2) A tagállam állampolgárával azonos megítélés alá

esõ kérelmezõnek – az (1) bekezdésben foglaltakon
túl – kérelméhez mellékelnie kell

a) a tartózkodási jogot igazoló okmány másolatát,
b) a kutatási célú tartózkodási vízum, illetve tartózko-

dási engedély másolatát,
c) a bevándorlási engedély, illetve a letelepedett jog-

állást igazoló okmány másolatát.
(3) Az eljáró hatóság elõírhatja, hogy a kérelmezõ a

szükséges mértékben szolgáltasson információt tanulmá-
nyairól azzal a céllal, hogy meg lehessen állapítani, van-e
lényeges eltérés a kérelmezõ képzése és az elõírt hazai
képzés között. Amennyiben a kérelmezõ nem rendelkezik
ezekkel az információkkal, az eljáró hatóság megkeresi a
származási tagállam információs szolgálatát, illetékes ha-
tóságát vagy más illetékes testületét.

24. § (1) Ha a kérelem a VIII. Fejezet hatálya alá tar-
tozik, a kérelmezõnek be kell benyújtania a szakmai
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tapasztalatát és annak idõtartamát igazoló tagállami iga-
zolást is.

(2) Ha a kérelem a IX. Fejezet hatálya alá tartozik, az el-
járó hatóság elõírhatja, hogy a kérelmezõ nyújtson be
olyan tagállami igazolást, amely azt tanúsítja, hogy a ké-
relmezõ képzés sikeres elvégzését tanúsító okirata a
IX. Fejezet hatálya alá tartozik.

25. § Az eljáró hatóság a kérelmezõt a kérelem kézhez-
vételétõl számított 30 napon belül tájékoztatja a kérelem
kézhezvételérõl.

Valamely tagállamban kiállított okiratok
felhasználása

26. § (1) Ha az adott szakma gyakorlásának valamely
körülmény igazolása a feltétele, az eljáró hatóság ennek
igazolására a kérelmezõt felhívja. Az eljáró hatóság a
szakma gyakorlásához elõírt körülmény megfelelõ igazo-
lásaként fogadja el a származási tagállam illetékes hatósá-
ga által e körülményrõl kiállított igazolást, illetve – ha
adott tagállamban az adott tényrõl ilyen hatósági igazolás
nem állítható ki – a származási tagállamban arra feljogosí-
tott más hatóság vagy szakmai szervezet által hitelesként
igazolt nyilatkozatot vagy – ha a származási tagállam jog-
rendje azt elismeri – esküt.

(2) Ha az eljáró hatóság a kérelmezõ számára egészségi
állapotára vonatkozó igazolás benyújtását írja elõ, ennek a
kérelmezõ a származási tagállamban ezek igazolására
szolgáló iratok benyújtásával is eleget tehet.

(3) Ha a származási tagállam nem írja elõ a szakmát
gyakorolni szándékozó személynek a (2) bekezdés szerinti
követelmény teljesítését, az eljáró hatóság elfogadja a
származási tagállam illetékes hatósága által kiállított, a ké-
relmezõ egészségi állapotára vonatkozó, a Magyarorszá-
gon elõírt tartalmú igazolást.

(4) Az eljáró hatóság elfogadja a kérelmezõ pénzügyi
helyzetére vonatkozó, a származási tagállam pénzintézete
által kiállított igazolást is.

(5) Ha valamely szabályozott szakmát Magyarországon
csak megfelelõ felelõsségbiztosítással lehet gyakorolni, az
eljáró hatóság ennek igazolásaként elfogadja a származási
tagállam biztosítóintézetének az igazolását is, amennyiben
az megfelel a magyar jogszabályok által elõírtaknak.

(6) Az e §-ban meghatározott igazolások hiteles fordítá-
sa és hiteles másolata az eredeti igazolások kiállítását kö-
vetõ három hónapon belül használható fel a Harmadik
Rész szerinti eljárásban.

(7) Az eljáró hatóság, illetve az elõzetes ellenõrzést vég-
zõ hatóság a birtokába került információkat zártan kezeli.

(8) Az eljáró hatóság, illetve az elõzetes ellenõrzést vég-
zõ hatóság megalapozott kétség esetén a kérelmezõ képzés
sikeres elvégzését tanúsító okiratának és más tanúsítvá-
nyainak hitelességét illetõen megkeresést intézhet a szár-
mazási tagállam illetékes hatóságához. Az eljáró hatóság,
illetve az elõzetes ellenõrzést végzõ hatóság abban az eset-
ben is megkeresheti a származási tagállam illetékes ható-

ságát, ha az kétséges, hogy a kérelmezõ képzése megfe-
lel-e a minimális képzési követelményeknek.

(9) Ha a képzés sikeres elvégzését tanúsító okiratot va-
lamely tagállamban állították ki, de a képzésre egészben
vagy részben valamely más tagállamban került sor, az eljá-
ró hatóság megkeresheti a származási tagállam illetékes
hatóságát, amennyiben megalapozott kétség merül fel ab-
ban a tekintetben, hogy

a) a kihelyezett képzést folytató oktatási intézmény el-
ismert oktatási intézménynek minõsül-e a származási tag-
államban,

b) a kihelyezett képzést folytató oktatási intézmény
ugyanolyan képzést nyújt-e valamely más tagállamban,
mint amilyet ez az oktatási intézmény a származási tagál-
lamban nyújt,

c) a kihelyezett képzést folytató oktatási intézmény ál-
tal kiállított, képzés sikeres elvégzését tanúsító okirat
ugyanazokat a szakmai jogosultságokat ruházza-e át, mint
amelyeket a teljes egészében a származási tagállam terüle-
tén folytatott képzés sikeres elvégzésérõl kiállított okirat
révén szerzett volna a kérelmezõ.

A szakmai cím és a képzés sikeres elvégzését tanúsító
okirat által tanúsított cím használata

27. § (1) Ha a kérelmezõ teljesíti a szabályozott szakma
gyakorlásának feltételeit, akkor az eljáró hatóság biztosítja
számára azt a jogot, hogy használhassa Magyarországon a
szakmának megfelelõ magyar szakmai megnevezést, cí-
met. A kérelmezõ a szabályozott szakmát magyar szakmai
megnevezés, cím használatával gyakorolja.

(2) Állatorvos, általános orvos, fogorvos vagy jogász
szakképzettség elismerése esetén az eljáró hatóság a kérel-
mezõt a doktori cím használatára is feljogosítja.

(3) Ha a kérelmezõ teljesíti a szabályozott szakma gya-
korlásának feltételeit, akkor az eljáró hatóság biztosítja
számára azt a jogot, hogy az adott idegen nyelven használ-
hassa a külföldi képzése során megszerzett tudományos
vagy szakmai címét, illetve annak rövidítését. Ha a kérel-
mezõ idegen nyelvû tudományos vagy szakmai címe, illet-
ve annak rövidítése összetéveszthetõ valamely olyan ma-
gyar tudományos vagy szakmai címmel, illetve annak rö-
vidítésével, amelynek megszerzése további hazai képzést
igényel, de ilyen képzésben a kérelmezõ nem vett részt,
akkor az eljáró hatóság elõírhatja, hogy a kérelmezõ ide-
gen nyelvû tudományos vagy szakmai címét, illetve annak
rövidítését az eljáró hatóság által meghatározott formában
használja.

(4) Az eljáró hatóság kikötheti, hogy a (3) bekezdés sze-
rinti címet annak az intézménynek vagy vizsgáztató ható-
ságnak a neve kövesse, amely a címet odaítélte.

Értelmezõ rendelkezések

28. § E rész alkalmazásában a következõ fogalmak ese-
tén az alábbi meghatározásokat kell alkalmazni.

(1) Tagállamnak minõsül a Magyar Köztársaság kivéte-
lével az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági
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Térségrõl szóló megállapodásban részes más állam, továb-
bá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Közös-
ség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térség-
rõl szóló megállapodásban nem részes állam között létre-
jött nemzetközi szerzõdés alapján az Európai Gazdasági
Térségrõl szóló megállapodásban részes állam állampol-
gárával azonos jogokat élvez.

(2) A tagállam állampolgárával azonos megítélés alá
esik

a) a tagállam állampolgárának, valamint a magyar ál-
lampolgárnak külön törvény szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkezõ családtagja,

b) a kutatás céljából tartózkodási vízummal, illetve tar-
tózkodási engedéllyel rendelkezõ harmadik országbeli ál-
lampolgár, valamint

c) a bevándorolt, illetve letelepedett jogállású személy is.
(3) Szabályozott szakmának minõsül az olyan szakmai

tevékenység vagy szakmai tevékenységek csoportja,
amelynek a megkezdését, folytatását vagy meghatározott
módon történõ folytatását jogszabály, közvetlenül vagy
közvetve, meghatározott szakmai képesítés birtoklásához
köti, továbbá, amelyet külön jogszabály szabályozott
szakmának minõsít. A szakma meghatározott módon törté-
nõ gyakorlásának minõsül különösen az, ha jogszabály
meghatározott szakmai cím használatát meghatározott ké-
pesítés birtoklásához köti.

(4) Az adott szabályozott szakma gyakorlásához Ma-
gyarországon elõírt okirat megszerzéséhez vezetõ képzés
és a kérelmezõ által elvégzett képzés közötti lényeges elté-
résnek az minõsül, ha a kérelmezõ a képesítési követelmé-
nyekben meghatározott, és az adott szakma magyarországi
gyakorlásához okvetlenül szükséges ismeretanyagot lé-
nyegesen rövidebb ideig vagy jelentõsen eltérõ tartalom-
mal tanulta képzése során.

(5) Képzés sikeres elvégzését tanúsító okiratnak minõ-
sül az az okirat, amelyet valamely tagállam illetékes ható-
sága jogszerûen bocsátott ki olyan képzés sikeres elvégzé-
sérõl, amely túlnyomórészt valamely tagállam területén
folyt. A harmadik ország által kibocsátott okirat akkor mi-
nõsül képzés sikeres elvégzését tanúsító okiratnak, ha bir-
tokosa annak a tagállamnak a területén, amely a szóban
forgó okiratot elismerte, hároméves, az említett tagállam
által igazolt szakmai tapasztalatot szerzett.

(6) Képzés sikeres elvégzését tanúsító okiratok – az
alább meghatározott sorrend szerint – a következõk (a sor-
rendben utóbb álló okirat az azt közvetlenül megelõzõnél
egy szinttel magasabb szintû képzést tanúsít):

a) 1. szint
Képzettségi tanúsítványnak minõsül az a képzés sikeres

elvégzését tanúsító okirat, amelyet valamely tagállam ille-
tékes hatósága jogszerûen bocsátott ki, és

aa) olyan képzést tanúsít, amely nem minõsül a 2., 3.,
4. és 5. szint szerinti képzésnek,

ab) elõzetes képzés nélkül letett vizsgát tanúsít,

ac) a szakmának valamely tagállamban három egymást
követõ éven át teljes munkaidõben történõ gyakorlását
vagy ezzel azonos idõtartamban a kérelem benyújtását
megelõzõ tíz év folyamán részmunkaidõben történõ gya-
korlását tanúsítja, vagy

ad) általános, illetve középiskolai végzettséget tanúsít.

b) 2. szint
Bizonyítványnak minõsül az a középfokú képzés sike-

res elvégzését tanúsító okirat, amely
ba) általános jellegû képzést tanúsít, és amelyet a

3. szint szerinti képzéstõl eltérõ szakmai jellegû képzés
egészít ki, amennyiben ez elõírás volt, feltéve, hogy a bi-
zonyítvány azt is tanúsítja, hogy a bizonyítvány birtokosa
a képzés mellett a szakmai gyakorlatot is sikeresen elvé-
gezte, amennyiben ez elõírás volt, vagy

bb) mûszaki, illetve egyéb szakmai jellegû képzést ta-
núsít, és amelyet a 3. szint szerinti képzéstõl eltérõ szak-
mai jellegû képzés egészít ki, amennyiben ez elõírás volt,
feltéve, hogy a bizonyítvány azt is tanúsítja, hogy a bizo-
nyítvány birtokosa a képzés mellett a szakmai gyakorlatot
is sikeresen elvégezte, amennyiben ez elõírás volt.

c) 3. szint
Végbizonyítványnak minõsül az a képzés sikeres elvég-

zését tanúsító okirat, amely
ca) a 4. és az 5. szint alá nem tartozó olyan legalább

egyéves vagy azzal egyenértékû idõtartamú részidõs kép-
zést tanúsít, amely megkezdésének elõfeltétele a felsõok-
tatásban való továbbtanulásra jogosító középfokú végzett-
ség megléte volt, vagy

cb) ezzel egyenértékû, a középfokú iskolai képzés má-
sodik ciklusának befejezését, valamint az e középfokú
végzettségre épülõ képzés mellett adott esetben megköve-
telt szakmai képzés elvégzését tanúsítja, vagy

cc) külön jogszabályban meghatározott képzést tanúsít.

d) 4. szint
Diplomának minõsül az a képzés sikeres elvégzését ta-

núsító okirat, amely tanúsítja, hogy birtokosa sikeresen el-
végezte a középfokú végzettségre épülõ, legalább három-,
de legfeljebb négyéves vagy azzal egyenértékû idõtartamú
részidõs képzést egyetemen, más felsõoktatási intézmény-
ben vagy azonos képzési szintet nyújtó egyéb intézmény-
ben, illetve amely azt is tanúsítja, hogy a diploma birtoko-
sa a felsõfokú képzés mellett a szakmai gyakorlatot is sike-
resen elvégezte, amennyiben ez elõírás volt.

e) 5. szint
Oklevélnek minõsül az a képzés sikeres elvégzését ta-

núsító okirat, amely tanúsítja, hogy birtokosa négy évnél
hosszabb vagy annak megfelelõ idõtartamú részidõs felsõ-
fokú képzést sikeresen elvégzett valamely egyetemen, más
felsõoktatási intézményben vagy azonos képzési szintet
nyújtó egyéb intézményben, illetve amely azt is tanúsítja,
hogy az oklevél birtokosa a felsõfokú képzés mellett a
szakmai gyakorlatot is sikeresen elvégezte, amennyiben ez
elõírás volt.
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(7) Képzés sikeres elvégzését tanúsító és azzal azonos
szintû okiratnak minõsül továbbá:

a) az az okirat vagy okiratok összessége, amelyet vala-
mely tagállam illetékes hatósága a tagállamban vagy egy
más tagállamban elfogadott képzés sikeres befejezését
követõen állított ki, és amelyet az adott tagállam illetékes
hatósága vagy jogszabálya valamely szabályozott szakma
gyakorlása vagy a nem szabályozott szakma gyakorlására
történõ felkészítés szempontjából a képzés sikeres elvég-
zését tanúsító okirattal egyenértékûnek ismert el, illetve

b) az az okirat, amely önmagában már nem felelne meg
a származási tagállamban a szabályozott szakma gyakorlá-
sára elõírt követelményeknek, de az okirat birtokosa ko-
rábban szerzett jogai révén a szabályozott szakma gyakor-
lására jogosult. A képzés sikeres elvégzését tanúsító és a
magasabb szintû okirattal egyenértékûnek minõsül külö-
nösen az a korábban szerzett és alacsonyabb szintû okirat,
amely a származási tagállamban valamely szabályozott
szakma gyakorlását még abban az esetben is lehetõvé teszi
az okirat birtokosa számára, ha a származási tagállam
utóbb magasabb szintû képzés sikeres elvégzését tanúsító
okirat birtokolásához kötötte a szabályozott szakma gya-
korlását.

(8) Szakmai képesítésnek minõsül a képzés sikeres el-
végzését tanúsító okirat, a képzettségi tanúsítvány és a
szakmai tapasztalat.

(9) A kérelmezõ által gyakorolni kívánt hazai szabályo-
zott szakma akkor egyezik meg azzal a szakmával, amely-
nek a gyakorlására a kérelmezõ felkészült a származási
tagállamában, ha a szakmához tartozó szakmai tevékeny-
ségek összehasonlíthatóak.

(10) Származási tagállamnak az a tagállam minõsül,
amelyben a kérelmezõ szakmai képesítését megszerezte.

(11) Szabályozott képzésnek minõsül az olyan képzés,
amely, ha ez az adott tagállamban követelmény, gyakorlati
képzéssel, gyakornoki idõ vagy szakmai gyakorlat teljesí-
tésével egészül ki, és

a) amelynek követelményeit valamely szakma gyakor-
lására való felkészítés céljából határozták meg, vagy

b) amelynek rendjét valamely tagállam jogszabályai
vagy közigazgatási elõírásai határozzák meg, vagy amely-
nek felügyelete, illetve jóváhagyása az erre kijelölt illeté-
kes hatóság feladata.

(12) Szakmai tapasztalatnak minõsül valamely szakmá-
nak valamely tagállamban történõ tényleges és jogszerû
gyakorlása.

(13) Alkalmazkodási idõszaknak minõsül valamely sza-
bályozott szakma Magyarországon történõ gyakorlása az
adott szakma képesített szakemberének felügyeletével. Az
eljáró hatóság elõírhatja, hogy a kérelmezõ a szakma gya-
korlása mellett képzésben is vegyen részt. Az alkalmazko-
dási idõszakot az eljáró hatóság által meghatározott mó-
don értékelni kell.

(14) Alkalmassági vizsgának minõsül az olyan, magyar
nyelvû elméleti, illetve gyakorlati vizsga, amelyet az eljá-
ró hatóság abból a célból szervez, hogy felmérje a kérel-

mezõ szakmai tudását és képességét a szabályozott szak-
ma Magyarországon történõ gyakorlása szempontjából.
Az eljáró hatóság összeállítja azoknak a tantárgyaknak a
jegyzékét, amelyek részét képezik a Magyarországon elõ-
írt képesítés megszerzéséhez szükséges képzésnek, de a
kérelmezõ képzésének nem voltak részei. Figyelemmel
arra, hogy a kérelmezõ valamely tagállamban képesített
szakember, a vizsga követelményei csak olyan ismeretek
számonkérésére vonatkozhatnak, amelyek a tevékenység
Magyarországon történõ folytatásához elengedhetetlenek.

(15) Gazdálkodó szervezet vezetõjének minõsül
a) a gazdálkodó szervezet vezetõ tisztségviselõje, az

önálló telephelyû szervezeti egység vezetõje,
b) a gazdálkodó szervezet tulajdonosa és az a) pont

szerinti személy helyettese, ha jogai és kötelezettségei
egyébként megfelelnek a képviselt személyének, és

c) az olyan kereskedelmi-mûszaki jellegû munkakört
betöltõ személy, aki a gazdálkodó szervezet egy vagy több
szervezeti egységét irányítja.

(16) Minimális képzési követelménynek minõsül az
európai közösségi jog által valamely képzésre megszabott
képesítési elõírás.

(17) Hiteles fordításnak minõsül a 7. § (4) bekezdésében
foglaltak mellett az a magyar fordítás is, amely hitelesnek
minõsül valamely tagállam joga szerint.

VII. Fejezet

A KÉPZÉS SIKERES ELVÉGZÉSÉT TANÚSÍTÓ
OKIRATOK ELISMERÉSÉNEK ÁLTALÁNOS

RENDSZERE

29. § (1) E fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni, ha a
kérelmezõ akár önálló vállalkozóként, akár foglalkozta-
tottként, szakmai képesítés birtoklásához kötött szabályo-
zott szakmát szándékozik gyakorolni Magyarországon, és
az elismerés nem tartozik e törvény VIII., IX. vagy X. Fe-
jezetének hatálya alá.

(2) Ha a VIII., IX. vagy X. Fejezet szabályai azért nem al-
kalmazhatók, mert a kérelmezõ szakmai képesítése nem felel
meg az adott fejezetben foglalt feltételeknek, akkor az elis-
merésre e fejezet szabályait kell megfelelõen alkalmazni.

30. § (1) Ha valamely szabályozott szakma gyakorlása
Magyarországon szakmai képesítés birtoklásához kötött, a
kérelmezõ szakképzettsége a szabályozott szakma gyakor-
lásának engedélyezésére vonatkozó jogszabályok által
elõírt szakképzettséggel akkor minõsül egyenértékûnek,
ha a kérelmezõ a Magyarországon elõírt képzés sikeres el-
végzését tanúsító okirat szintjénél legfeljebb egy szinttel
alacsonyabb szintû képzés sikeres elvégzését tanúsító
olyan okirattal vagy képzettségi tanúsítvánnyal rendelke-
zik, amely feljogosítja ugyanazon szakma gyakorlására a
származási tagállamban.

(2) Az (1) bekezdés szerinti okiratnak tekintendõ az
olyan, a (3) bekezdésnek megfelelõ képzettségi tanúsít-
vány vagy képzés sikeres elvégzését tanúsító okirat is,
amelyet egy olyan tagállam illetékes hatósága állított ki,
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amely az adott szakmát nem szabályozza, feltéve, hogy a
kérelmezõ az adott szakmát valamely tagállamban a kére-
lem benyújtását megelõzõ tíz évben legalább két évig tel-
jes munkaidõben gyakorolta.

(3) A képzettségi tanúsítvány vagy a képzés sikeres el-
végzését tanúsító okirat akkor felel meg a (2) bekezdésben
foglaltaknak, ha

a) azt vagy azokat valamely tagállam illetékes hatósága
jogszerûen állította ki,

b) a Magyarországon elõírt képzés sikeres elvégzését
tanúsító okirat szintjénél legfeljebb egy szinttel alacso-
nyabb szintû képzés sikeres elvégzését tanúsító okiratnak
vagy képzettségi tanúsítványnak minõsül, és

c) tanúsítja, hogy birtokosa felkészült az adott szakma
gyakorlására.

(4) A (2) bekezdés szerinti kétéves szakmai tapasztalat
nem követelhetõ meg, ha a képzettségi tanúsítvány vagy kép-
zés sikeres elvégzését tanúsító okirat szabályozott képzést
vagy külön jogszabályban meghatározott képzést tanúsít.

31. § (1) Az eljáró hatóság három évnél nem hosszabb
alkalmazkodási idõszakot vagy alkalmassági vizsgát írhat
elõ,

a) ha a kérelmezõ képzésének idõtartama legalább egy
évvel rövidebb az adott szabályozott szakma gyakorlásá-
hoz Magyarországon elõírt képzés sikeres elvégzését tanú-
sító okirat megszerzéséhez szükséges idõtartamnál,

b) ha a kérelmezõ képzés sikeres elvégzését tanúsító ok-
iratához vezetõ képzés lényegesen eltér az adott szabályozott
szakma gyakorlásához Magyarországon elõírt képzés sikeres
elvégzését tanúsító okirathoz vezetõ képzéstõl, vagy

c) ha Magyarországon a szabályozott szakma egy vagy
több olyan szabályozott szakmai tevékenységet is magá-
ban foglal, amely abban a tagállamban, amelyben a képzés
sikeres elvégzését tanúsító okiratot vagy képzettségi tanú-
sítványt kiállították, nem része a szakmának, feltéve, hogy
az adott szakmai tevékenység folytatásához szükséges el-
méleti és gyakorlati ismeret megszerzése kifejezetten ré-
sze a hazai képzésnek, a kérelmezõ képzésének azonban
nem volt.

(2) Az eljáró hatóság biztosítja, hogy a kérelmezõ vá-
laszthasson az alkalmazkodási idõszak és az alkalmassági
vizsga között.

(3) A (2) bekezdésben foglaltaktól az eljáró hatóság kü-
lön jogszabályban meghatározott esetben térhet el. Az el-
járó hatóság akkor is eltérhet a (2) bekezdésben foglaltak-
tól, ha olyan szakmáról van szó, amelynek gyakorlása
megköveteli a magyar jog pontos ismeretét, és amelynek
állandó és lényeges része a magyar jogra vonatkozó ta-
nácsadás. Ebben az esetben az eljáró hatóság dönti el,
hogy a kérelmezõt alkalmazkodási idõszak vagy alkalmas-
sági vizsga teljesítésére kötelezi.

(4) Az eljáró hatóság az (1) bekezdés szerinti döntése
során figyelembe veszi az arányosság elvét, így az alkal-
mazkodási idõszak vagy alkalmassági vizsga elõírása elõtt
megvizsgálja, hogy a kérelmezõ valamely tagállamban
vagy más államban szerzett szakmai tapasztalatából szár-

mazó ismeretei részben vagy egészben nem pótolják-e a
képzés során a tanulmányi követelmények lényeges eltéré-
se miatt meg nem szerzett ismereteket. Ha az eljáró ható-
ság alkalmazkodási idõszak teljesítését írja elõ, figye-
lembe veszi a kérelmezõ elõzõ mondat szerinti készségeit
és szaktudását is.

Az alkalmazkodási idõszak és az alkalmassági vizsga
mellõzése a közös követelményrendszer alapján

32. § Ha valamely Magyarországon szabályozott szak-
ma külön jogszabályban meghatározott közös követel-
ményrendszer hatálya alá tartozik, az eljáró hatóság nem
írhatja elõ alkalmazkodási idõszak vagy alkalmassági
vizsga teljesítését.

VIII. Fejezet

A SZAKMAI TAPASZTALAT ELISMERÉSE

33. § E fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni, ha a ké-
relmezõ akár önálló vállalkozóként, akár foglalkoztatott-
ként külön jogszabályban meghatározott tevékenységet
szándékozik folytatni Magyarországon.

34. § (1) Ha a külön jogszabályban meghatározott tevé-
kenység Magyarországon szabályozott szakmai tevékeny-
ség, a kérelmezõ a szabályozott szakmai tevékenység foly-
tatására akkor jogosult, ha a tevékenységet valamely tagál-
lamban

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

b) önálló vállalkozóként vagy gazdálkodó szervezet
vezetõ tisztségviselõjeként három egymást követõ éven
keresztül folytatta, és bizonyítja, hogy a tevékenység meg-
kezdését megelõzõen legalább hároméves, a tevékenység
folytatására felkészítõ, a tagállam által elismert vagy szak-
mai szervezet által elfogadott képzésben részesült,

c) önálló vállalkozóként vagy gazdálkodó szervezet
vezetõ tisztségviselõjeként négy egymást követõ éven ke-
resztül folytatta, és bizonyítja, hogy a tevékenység meg-
kezdését megelõzõen legalább kétéves, a tevékenység
folytatására felkészítõ, a tagállam által elismert vagy szak-
mai szervezet által elfogadott képzésben részesült,

d) önálló vállalkozóként három egymást követõ éven
keresztül folytatta, és bizonyítja, hogy foglalkoztatottként
további öt éven keresztül folytatta az adott tevékenységet,
vagy

e) gazdálkodó szervezet vezetõ tisztségviselõjeként öt
egymást követõ éven keresztül folytatta, amely idõtartam-
ból legalább három éven keresztül egy vagy több szerveze-
ti egység vezetõjeként mûszaki munkakört töltött be, és bi-
zonyítja, hogy a tevékenység megkezdését megelõzõen
legalább hároméves, a tevékenység folytatására felkészítõ,
a tagállam által elismert vagy szakmai szervezet által elfo-
gadott képzésben részesült.
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(2) A szabályozott szakmai tevékenység folytatását az
(1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott esetben az
eljáró hatóság nem engedélyezi, ha a kérelmezõ a tevé-
kenységet a kérelem benyújtását megelõzõ tíz évben nem
folytatta.

(3) Az (1) bekezdés e) pontja nem alkalmazható a fodrá-
szatokban végzett tevékenységekre.

35. § (1) Ha a külön jogszabályban meghatározott tevé-
kenység Magyarországon szabályozott szakmai tevékeny-
ség, a kérelmezõ a szabályozott szakmai tevékenység foly-
tatására akkor jogosult, ha a tevékenységet valamely tagál-
lamban

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

b) önálló vállalkozóként vagy gazdálkodó szervezet
vezetõ tisztségviselõjeként három egymást követõ éven
keresztül folytatta, és bizonyítja, hogy a tevékenység meg-
kezdését megelõzõen legalább hároméves, a tevékenység
folytatására felkészítõ, a tagállam által elismert vagy szak-
mai szervezet által elfogadott képzésben részesült,

c) önálló vállalkozóként vagy gazdálkodó szervezet
vezetõ tisztségviselõjeként négy egymást követõ éven ke-
resztül folytatta, és bizonyítja, hogy a tevékenység meg-
kezdését megelõzõen legalább kétéves, a tevékenység
folytatására felkészítõ, a tagállam által elismert vagy szak-
mai szervezet által elfogadott képzésben részesült,

d) önálló vállalkozóként vagy gazdálkodó szervezet
vezetõ tisztségviselõjeként három egymást követõ éven
keresztül folytatta, és bizonyítja, hogy foglalkoztatottként
további öt éven keresztül folytatta az adott tevékenységet,

e) foglalkoztatottként öt egymást követõ éven keresztül
folytatta, és bizonyítja, hogy a tevékenység megkezdését
megelõzõen legalább hároméves, a tevékenység folytatá-
sára felkészítõ, a tagállam által elismert vagy szakmai
szervezet által elfogadott képzésben részesült, vagy

f) foglalkoztatottként hat egymást követõ éven keresz-
tül folytatta, és bizonyítja, hogy a tevékenység megkezdé-
sét megelõzõen legalább kétéves, a tevékenység folytatá-
sára felkészítõ, a tagállam által elismert vagy szakmai
szervezet által elfogadott képzésben részesült.

(2) A szabályozott szakmai tevékenység folytatását az
(1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott esetben az
eljáró hatóság nem engedélyezi, ha a kérelmezõ a tevé-
kenységet a kérelem benyújtását megelõzõ tíz évben nem
folytatta.

36. § (1) Ha a külön jogszabályban meghatározott tevé-
kenység Magyarországon szabályozott szakmai tevékeny-
ség, a kérelmezõ a szabályozott szakmai tevékenység foly-
tatására akkor jogosult, ha a tevékenységet valamely tagál-
lamban

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

b) önálló vállalkozóként vagy gazdálkodó szervezet
vezetõ tisztségviselõjeként két egymást követõ éven ke-
resztül folytatta, és bizonyítja, hogy a tevékenység meg-
kezdését megelõzõen a tevékenység folytatására felkészí-
tõ, a tagállam által elismert vagy szakmai szervezet által
elfogadott képzésben részesült,

c) önálló vállalkozóként vagy gazdálkodó szervezet
vezetõ tisztségviselõjeként két egymást követõ éven ke-
resztül folytatta, és bizonyítja, hogy foglalkoztatottként to-
vábbi három éven keresztül folytatta az adott tevékenysé-
get, vagy

d) foglalkoztatottként három egymást követõ éven ke-
resztül folytatta, és bizonyítja, hogy a tevékenység meg-
kezdését megelõzõen a tevékenység folytatására felkészí-
tõ, a tagállam által elismert vagy szakmai szervezet által
elfogadott képzésben részesült.

(2) A szabályozott szakmai tevékenység folytatását az
(1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott esetben az
eljáró hatóság nem engedélyezi, ha a kérelmezõ a tevé-
kenységet a kérelem benyújtását megelõzõ tíz évben nem
folytatta.

IX. Fejezet

A KÉPZÉS SIKERES ELVÉGZÉSÉT TANÚSÍTÓ EGYES
OKIRATOK FELTÉTEL NÉLKÜLI ELISMERÉSE

37. § (1) Az eljáró hatóság e fejezet rendelkezései alap-
ján a külön jogszabályokban meghatározott általános or-
vosi, szakorvosi, ápolói, szülésznõi, fogorvosi, fogszakor-
vosi, állatorvosi, gyógyszerészi, valamint okleveles épí-
tészmérnöki képzés elvégzését tanúsító, a minimális közös
képzési követelményekkel összhangban kiállított okirato-
kat az adott szakma gyakorlásának megkezdése szempont-
jából a megfelelõ hazai szakképzettséggel egyenértékû-
ként feltétel nélkül ismeri el.

(2) Ha külön jogszabály elõírja, hogy
a) az (1) bekezdés szerinti okiratot meghatározott ille-

tékes hatóságnak kell kiállítania, vagy
b) az (1) bekezdés szerinti okirat csak külön jogsza-

bályban meghatározott igazolással együtt tartozik az
(1) bekezdés hatálya alá,
az eljáró hatóság csak akkor ismeri el az (1) bekezdés sze-
rint a képzés elvégzését tanúsító okiratot, ha a kérelmezõ
képzés sikeres elvégzését tanúsító okirata e bekezdés
a) vagy b) pontjának is megfelel.

X. Fejezet

A SZABAD SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS

38. § (1) E fejezet rendelkezéseinek megfelelõen a vala-
mely más tagállamban (a továbbiakban: letelepedés sze-
rinti tagállam) jogszerûen letelepedett szolgáltatásnyújtó
jogosult Magyarországon is az ugyanazon szakma körébe
tartozó szolgáltatást nyújtani.

(2) Ha a szolgáltatásnyújtás a szolgáltatásnyújtó hely-
változtatásával jár, a szolgáltatásnyújtó akkor jogosult
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Magyarországon is az ugyanazon szakma körébe tartozó
szolgáltatást nyújtani,

a) ha a letelepedés szerinti tagállamban is jogosult az
adott szabályozott szakma gyakorlására, vagy

b) ha a letelepedés szerinti tagállamban az adott szak-
ma nem szabályozott szakma, úgy a szolgáltatásnyújtást
megelõzõ tíz év folyamán legalább két évig folytatta a te-
vékenységet.

(3) A (2) bekezdés szerinti kétéves szakmai tapasztalat
nem követelhetõ meg a szolgáltatásnyújtótól, ha a szakma
szabályozott szakmának vagy a szakma gyakorlására fel-
készítõ képzés szabályozott képzésnek minõsül.

(4) A szolgáltatásnyújtó akkor élhet a szabad szolgálta-
tásnyújtás jogával, ha a szolgáltatásnyújtó Magyarország-
ra a szakma átmeneti és alkalmi jellegû gyakorlása céljá-
ból érkezik. A szolgáltatásnyújtás átmeneti és alkalmi jel-
legét esetenként kell megállapítani, elsõsorban a szolgálta-
tás idõtartamát, gyakoriságát, rendszerességét és folyto-
nosságát véve figyelembe.

(5) Ha a szolgáltatásnyújtás a szolgáltatásnyújtó Ma-
gyarországon való tartózkodásával jár, akkor a szolgálta-
tásnyújtásra a szakmai képesítéshez közvetlenül kapcsoló-
dó hazai szakmai, jogi, közigazgatási és szakmai magatar-
tási szabályokat kell alkalmazni. A szakmához tartozó te-
vékenységi kör meghatározása, a szakmai címek használa-
ta, a fogyasztóbiztonsággal és a fogyasztóvédelemmel
közvetlenül és konkrétan összefüggõ súlyos mulasztások-
ra vonatkozó fegyelmi rendelkezések tekintetében szintén
a magyar jogszabályokat és etikai szabályokat kell alkal-
mazni.

A szolgáltatásnyújtó mentességei

39. § (1) A szolgáltatásnyújtó mentesül az alábbi, más
jogszabály által elõírt követelmények teljesítése alól:

a) valamely szakmai szervezet vagy testület engedé-
lyének beszerzése, szakmai szervezet vagy testület általi
nyilvántartásba vétel vagy szakmai szervezetben vagy tes-
tületben tagság betöltése. A hatályos hazai fegyelmi ren-
delkezések alkalmazásának megkönnyítése érdekében
jogszabály elõírhatja a szolgáltatásnyújtónak szakmai
szervezet vagy testület általi automatikus és ideiglenes
nyilvántartásba vételét vagy tagságát, feltéve, hogy az
ilyen nyilvántartásba vétel, illetve tagság nem késlelteti és
nem nehezíti a szolgáltatás nyújtását, valamint nem ró to-
vábbi költséget a szolgáltatásnyújtóra;

b) társadalombiztosítási szervnél történõ nyilvántartás-
ba vétel a biztosított személyek javára végzett tevékenysé-
gekre vonatkozó elszámolás céljából.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a szolgál-
tatásnyújtó a 40. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat meg-
tételével, illetve annak megújításával, illetve a 40. § (2) be-
kezdése szerinti külön jogszabályban meghatározott, a
nyilatkozattal együtt benyújtandó egyéb iratoknak az eljá-
ró hatóság részére történõ eljuttatásával eleget tesz az
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott elõírásoknak.

(3) A szolgáltatásnyújtó elõzetesen, illetve sürgõs eset-
ben utólag tájékoztatja az (1) bekezdés b) pontja szerinti
társadalombiztosítási szervet az általa nyújtott szolgáltatá-
sokról.

A szolgáltatásnyújtó helyváltoztatása esetén
benyújtandó nyilatkozat, a külföldi és a hazai szakmai

cím használata, a szolgáltatásnyújtó szakmai
képesítésének ellenõrzése

40. § (1) Ha a szolgáltatásnyújtás Magyarországon tör-
ténõ tartózkodással jár, jogszabály elõírhatja, hogy a szol-
gáltatásnyújtó a szolgáltatásnyújtását megelõzõen írásban
nyilatkozatot tegyen.

(2) Külön jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni a
szolgáltatásnyújtó nyilatkozatának tartalma, a nyilatkozat
esetleges megújítása, valamint a nyilatkozattal együtt be-
nyújtandó iratok tekintetében; a szolgáltatásnyújtó azon-
ban az elõírt nyilatkozatot bármilyen formában megteheti.

(3) A szolgáltatásnyújtó tevékenységét – a (4) bekez-
désben foglalt kivétellel – idegen nyelvû szakmai címének
használatával folytatja. Ha a szolgáltatásnyújtó szakmai
címe összetéveszthetõ valamely magyar szakmai címmel,
a szolgáltatásnyújtó a tevékenységét úgy folytatja, hogy a
külföldi szakmai címet odaítélõ intézmény vagy vizsgáz-
tató hatóság nevének feltüntetésével használja a külföldi
szakmai címet. Ha a szolgáltatásnyújtó letelepedés szerinti
tagállamában az adott szakmához nem tartozik szakmai
cím, a szolgáltatásnyújtó tevékenységét a képzés sikeres
elvégzését tanúsító okirata által tanúsított idegen nyelvû
címet használva folytatja.

(4) A szolgáltatásnyújtó a megfelelõ hazai szakmai cí-
met használva folytatja tevékenységét, ha az a IX. Fejezet
hatálya alá tartozik.

41. § (1) Az olyan népegészségügyi vagy közbiztonsági
vonatkozású szabályozott szakmák esetében, amelyek
nem a IX. Fejezet hatálya alá tartoznak, jogszabály elõír-
hatja a szolgáltatásnyújtó szakmai képesítésének az elsõ
szolgáltatásnyújtást megelõzõ ellenõrzését. Az elõzetes el-
lenõrzés csak arra irányulhat, hogy megakadályozza a
szolgáltatás igénybe vevõje egészségének, illetve bizton-
ságának a szolgáltatásnyújtó nem megfelelõ szakmai fel-
készültségébõl származó súlyos károsodását, illetve sérel-
mét, feltéve, hogy az ellenõrzés nem lépi túl a céljának el-
éréséhez szükséges mértéket.

(2) Az (1) bekezdés szerinti elõzetes ellenõrzést végzõ
eljáró hatóság a nyilatkozat és a nyilatkozattal együtt be-
nyújtandó iratok beérkezését követõ harminc napon belül
határozatban dönt. Ha az eljáró hatóság a megadott határ-
idõn belül nem hozza meg döntését, a szolgáltatásnyújtást
engedélyezettnek kell tekinteni.

(3) Az elõzetes ellenõrzést végzõ hatóság határozatában
a) eltekinthet az elõzetes ellenõrzéstõl,
b) a szolgáltatásnyújtást engedélyezi,
c) a szolgáltatásnyújtást az (5) bekezdés szerinti felté-

tellel engedélyezi, vagy
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d) a szolgáltatás nyújtását megtiltja, ha az engedély
megadásának jogszabályi feltételei hiányoznak.

(4) Indokolt esetben az elõzetes ellenõrzést végzõ ható-
ság vezetõje az eljárási határidõt harminc nappal meg-
hosszabbíthatja.

(5) Amennyiben lényeges eltérés van a szolgáltatás-
nyújtó szakmai képesítése és a hazai jogszabály által elõírt
szakmai képesítés között, és ez az eltérés olyan mértékû,
hogy az veszélyt jelent a közegészségre vagy a közbizton-
ságra, az elõzetes ellenõrzést végzõ hatóság elõírhatja a
szolgáltatásnyújtó részére, hogy – elsõsorban alkalmassá-
gi vizsga letételével – bizonyítsa, hogy a hiányzó ismerete-
ket vagy szaktudást más módon megszerezte.

(6) Az elõzetes ellenõrzést végzõ hatóság a szolgáltatás
nyújtását a (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti határozat
meghozatalától, illetve a c) pont szerinti feltétel bekövet-
keztétõl számított harminc napon belül engedélyezi.

(7) Ha az elõzetes ellenõrzést végzõ hatóság ellenõrizte
a külföldi szakmai képesítést, a szolgáltatásnyújtó a meg-
felelõ hazai szakmai cím használatával folytatja tevékeny-
ségét.

A szolgáltatás igénybe vevõjének tájékoztatása

42. § Ha a szolgáltatásnyújtás a letelepedés szerinti tag-
állam szakmai címének vagy a képzés sikeres elvégzését
tanúsító okirat által tanúsított címnek a használatával tör-
ténik, a magyar és az európai közösségi jogban foglalt
egyéb tájékoztatási követelmények teljesítésén kívül a
szolgáltatásnyújtó a szolgáltatás igénybe vevõjét tájékoz-
tatja a következõ adatokról is:

a) ha a szolgáltatásnyújtó szerepel cégnyilvántartásban
vagy hasonló nyilvános jegyzékben, annak a nyilvántar-
tásnak a neve, amelybe bejegyezték, a bejegyzés száma
vagy az adott nyilvántartásban szereplõ azonosító,

b) ha a szolgáltatásnyújtó tevékenysége a letelepedés
szerinti tagállamban engedélyköteles, az illetékes felügye-
leti hatóság neve és címe,

c) annak a szakmai szövetségnek vagy hasonló testület-
nek a megnevezése, amely a szolgáltatásnyújtót nyilván-
tartásba vette,

d) a szolgáltatásnyújtó szakmai címe, vagy ha a letele-
pedés szerinti tagállamban nem létezik ilyen cím, a szol-
gáltatásnyújtó képzés sikeres elvégzését tanúsító okirata
által tanúsított címe és annak a tagállamnak a megnevezé-
se, amelyben azt megszerezte,

e) ha a szolgáltatásnyújtó hozzáadottértékadó-köteles
tevékenységet folytat, az Európai Tanácsnak a tagállamok
forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolá-
sáról szóló irányelve 22. cikkének (1) bekezdésében meg-
határozott hozzáadottértékadó-azonosítószám és

f) a szolgáltatásnyújtónak a szakmai felelõsségére vo-
natkozó biztosítási fedezettel, valamint egyéb, egyéni
vagy kollektív védelemmel kapcsolatos adatai.”

7. § Az Etv. 64. § (10) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(10) Ha a nem tagállami állampolgár kérelmezõ – ide
nem értve a magyar állampolgárt, valamint a tagállami állam-
polgárral azonos megítélés alá esõ személyeket – az eljárás-
ban költségmentesség iránti igényt terjeszt elõ, az eljáró ható-
ság a kérelem megalapozottságának elbírálása céljából – a
kérelmezõ egyidejû tájékoztatása mellett – kereseti, jövedel-
mi és vagyoni viszonyaira vonatkozó adatok továbbítását
igényelheti a központi idegenrendészeti nyilvántartásból.”

8. § Az Etv. 67. § (1)–(3) bekezdésének a helyébe az
alábbi rendelkezések lépnek:

„(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a külföldi bi-
zonyítványok és oklevelek elismeréséért, valamint a hazai
bizonyítványokról, oklevelekrõl és a hazai szakmai gya-
korlatról szóló hatósági bizonyítvány kiállításáért felelõs
szervet vagy szerveket, az elõzetes ellenõrzést végzõ ható-
ságot vagy hatóságokat, valamint a 4/A. §-ban meghatáro-
zott információs szolgálatot vagy szolgálatokat rendelet-
ben kijelölje, továbbá rendeletben állapítsa meg azon szol-
gáltatásnyújtások körét, amelyek esetében a szolgáltatás-
nyújtó a szolgáltatásnyújtást megelõzõen írásbeli nyilat-
kozattételére kötelezett.

(2) Felhatalmazást kap az oktatásért felelõs miniszter,
hogy rendeletben hirdesse ki

a) a végbizonyítvánnyal egyenértékû képzések felsoro-
lását,

b) azon hazai szakmai képesítések felsorolását, ame-
lyek esetében az eljáró hatóság maga dönthet arról, hogy a
kérelmezõnek alkalmassági vizsgát vagy alkalmazkodási
idõszakot kell-e teljesítenie,

c) a közös követelményrendszer hatálya alá tartozó
szakmák felsorolását,

d) a 34. §-ban, a 35. §-ban és a 36. §-ban meghatáro-
zott, a szakmai tapasztalat elismerésének szabályai alá tar-
tozó egyes szakmai tevékenységek felsorolását,

e) a határon átnyúló szolgáltatást nyújtó nyilatkozatának
kötelezõ tartalmát, a nyilatkozat megújításának szabályait,
valamint a nyilatkozattal együtt benyújtandó iratok körét,

f) azon szervezetek felsorolását, amely tagjai által gya-
korolt szakmák az európai közösségi jog alapján szabályo-
zott szakmáknak minõsülnek.

(3) Felhatalmazást kap
a) az egészségügyért felelõs miniszter, hogy rendelet-

ben hirdesse ki a képzés sikeres elvégzését tanúsító okira-
tok feltétel nélküli elismerésének szabályai alá tartozó ál-
talános orvosi, szakorvosi, ápolói, szülésznõi, fogorvosi,
fogszakorvosi és gyógyszerészi oklevelek és bizonyítvá-
nyok megnevezését, az ezen okiratok birtokosaival azonos
jogállású személyek körét, valamint rendeletben állapítsa
meg az elismerési eljárás részletes szabályait,

b) az állategészségügyért felelõs miniszter, hogy ren-
deletben hirdesse ki az állatorvosi oklevelek megnevezé-
sét, az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású sze-
mélyek körét, valamint rendeletben állapítsa meg az elis-
merési eljárás részletes szabályait,

c) az építésügyért felelõs miniszter, hogy rendeletben
hirdesse ki az okleveles építészmérnöki oklevelek megne-
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vezését, az elõzõ okirat birtokosaival azonos jogállás alá
tartozó személyek körét, valamint rendeletben állapítsa
meg az elismerési eljárás részletes szabályait.”

9. § (1) Az Etv. 69. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„Az Európai Unió jogának való megfelelés

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

a) a Tanács 74/556/EGK irányelve a toxikus termékek-
kel kapcsolatos tevékenységekre, kereskedelemre és for-
galmazásra vonatkozó átmeneti intézkedésekre, és az ilyen
termékek hivatásszerû használatával, beleértve a közvetí-
tõk tevékenységeit is, kapcsolatos tevékenységekre vonat-
kozó részletes rendelkezések megállapításáról,

b) a Tanács 2003/109/EK tanácsi irányelve (2003. no-
vember 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási
engedéllyel rendelkezõ állampolgárainak jogállásáról,
11. cikk (1) bekezdés c) pont és 21. cikk,

c) az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/EK irány-
elve (2004. április 29.) az Unió polgárainak és családtag-
jaiknak a tagállamok területén történõ szabad mozgáshoz
és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK
rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a
68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a
75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK
és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezésérõl,
24. cikk,

d) az Európai Parlament és a Tanács 2005/36/EK irány-
elve a szakmai képesítések elismerésérõl, 1–20. cikk és
50–55. cikk, 57–64. cikk,

e) a Tanács 2005/71/EK irányelve (2005. október 12.)
a harmadik országbeli állampolgároknak az Európai Kö-
zösség területén folytatott tudományos kutatás céljából
való fogadására vonatkozó külön eljárásról, 12. cikk
a) pont.”

(2) Az Etv. 53/A. § (1) bekezdésének b) pontjában
„a 45–53. §” szövegrész helyébe „a VIII. Fejezet”, a
60/B. § (1) bekezdésében a „[30. § (6) bekezdés]” szöveg-
rész helyébe a „[28. § (15) bekezdés]”, a 60/C. § (1) és
(2) bekezdésében „a 4. § (5) bekezdésben meghatározott”
szövegrész helyébe „a Kormány által kijelölt”, a 64. §
(8) bekezdésében a „IX. Fejezet” szövegrész helyébe a
„X. Fejezet” szövegrész lép.

10. § (1) Ez a törvény 2007. október 20-án lép hatályba,
rendelkezéseit a hatálybalépését követõen benyújtott ké-
relmekre kell alkalmazni.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti az Etv. 7. § (5) bekezdése, 43–53. §-a, valamint
54–60. §-a, azzal, hogy e rendelkezéseket, valamint az
Etv. e törvény hatálybalépéséig hatályos 21–42. §-át alkal-
mazni kell, amennyiben az nemzetközi szerzõdésnek a
végrehajtásához szükséges. E törvény hatálybalépésével

egyidejûleg hatályát veszti továbbá az Etv. 67. § (4) bekez-
dése.

(3) A Magyar Köztársaságot a schengeni vívmányok
teljes körû alkalmazására felhatalmazó tanácsi határozat-
ban meghatározott napon hatályát veszti az e törvény
3. §-ával megállapított Etv. 6. §-ának (3) bekezdésébõl a
„tartózkodási vízummal, illetve” szövegrész, az e törvény
6. §-ával megállapított Etv. 23. § (2) bekezdés b) pontjá-
ban a „tartózkodási vízum, illetve” szövegrész, valamint
az e törvény 6. §-ával megállapított Etv. 28. § (2) bekezdé-
sének b) pontjában a „tartózkodási vízummal, illetve” szö-
vegrész.

11. § Ez a törvény a szakmai képesítések elismerésérõl
szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2005/36/EK
irányelve 1–20. cikkének és 50–55. cikkének, 57–64. cik-
kének való megfelelést szolgálja.

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

A Kormány
241/2007. (IX. 21.) Korm.

rendelete

a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról

a mûvészeti, a közmûvelõdési és a közgyûjteményi
területen foglalkoztatott közalkalmazottak
jogviszonyával összefüggõ egyes kérdések

rendezésérõl szóló
150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 85. §-ban kapott felhatalmazás
alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének b) pontjá-
ban foglalt jogkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. §

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény végrehajtásáról a mûvészeti, a közmûve-
lõdési és a közgyûjteményi területen foglalkoztatott közal-
kalmazottak jogviszonyával összefüggõ egyes kérdések
rendezésérõl szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: rendelet) a következõ 2/A. §-sal és az azt
megelõzõ címmel egészül ki:

,,[A Kjt. 20/A.–20/B. §-ához]

2/A. § (1) A pályázati felhívást a munkáltató a székhe-
lye és telephelye szerinti településen a helyben szokásos
módon köteles közzétenni.
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(2) Nem kötelezõ pályázatot kiírni
a) az e rendelet 1. számú mellékletben szereplõ elõadó-

mûvészeti intézményeknél a mûvészi és egyéb mûvészeti
munkakörök,

b) az e rendelet 1. számú mellékletben szereplõ alkotómû-
vészeti intézményeknél a mûvészeti szakmai munkakörök,

c) az e rendelet 1. számú mellékletében felsorolt
A–B–C–D fizetési osztályokba tartozó levéltári, múzeu-
mi, könyvtári és közmûvelõdési szakmai, valamint egyéb
közalkalmazotti munkakörök betöltésére,

d) azon munkakör betöltése esetén, amely tekinteté-
ben – 90 napon belül – már legalább két alkalommal ered-
ménytelenül került kiírásra pályázati felhívás, valamint

e) azon munkakör betöltése esetén, amely haladéktalan
betöltése a folyamatos ellátás biztonságos megszervezésé-
hez elengedhetetlenül szükséges, és a folyamatos ellátás
nyújtásához szükséges személyi feltételek más munka-
szervezési eszközökkel nem biztosíthatóak.

(3) A (2) bekezdésben felsorolt esetekben a munkáltató
a székhelye és telephelye szerinti településen a helyben
szokásos módon köteles a nyilvánosságot tájékoztatni.”

2. §

A rendelet 4. §-a és az azt megelõzõ cím helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

,,[A Kjt. 22. § (4)–(5) és (9) bekezdéséhez]

4. § (1) A gyakornoki idõ kikötése szempontjából a
munkáltató alaptevékenységi körébe tartozó munkakörök:

a) elõadómûvészeti intézményben az e rendelet 1. szá-
mú mellékletében szereplõ mûvészi és egyéb mûvészeti
munkakörök,

b) alkotómûvészeti intézményben az e rendelet 1. számú
mellékletében szereplõ mûvészeti szakmai munkakörök,

c) közgyûjteményi intézményben az e rendelet 1. szá-
mú mellékletében szereplõ múzeumi, könyvtári, levéltári
szakmai munkakörök,

d) közmûvelõdési intézményben az e rendelet 1. számú
mellékletében szereplõ közmûvelõdési szakmai munkakörök.

(2) Nem kell gyakornoki idõt kikötni:
a) elõadómûvészeti intézménynél az e rendelet 1. szá-

mú melléklete szerinti mûvészi munkakörökben,
b) községi és városi könyvtárban, illetve községi, váro-

si és fõvárosi kerületi közmûvelõdési intézményben, ha a
közalkalmazott a gyakornoki követelményeket teljesítõ,
legalább 120 órás akkreditált továbbképzésben vesz részt.

(3) A gyakornoki idõvel kapcsolatos szakmai követelmé-
nyek két részbõl állnak: az általános követelményekbõl és a
munkakörhöz kapcsolódó követelményekbõl. Az általános
követelmények teljesítését minden gyakornok részére elõ
kell írni. A munkakörhöz kapcsolódó kötelezettségek megál-
lapításának alapja a kinevezésben meghatározott munkakör,
illetõleg az ahhoz kapcsolódó munkaköri leírás.

(4) Az általános követelményeknek biztosítaniuk kell,
hogy a gyakornok megismerje

a) az intézmény alaptevékenységét meghatározó jog-
szabályok és munkahelyi belsõ szabályzatok (SzMSz és

kötelezõ mellékletei, a szervezeti egységek ügyrendje) tar-
talmát,

b) munkahelyének intézményközi szakmai kapcsolat-
rendszerét,

c) a szakmai követelményrendszert és a követelmények
teljesítésének módját,

d) a közmûvelõdési és közgyûjteményi intézményben
az ügyintézés elveit és gyakorlatát is.

(5) A munkakörhöz kapcsolódó követelményeknek biz-
tosítaniuk kell, hogy a gyakornok

a) megismerje a munkaköre ellátására vonatkozó jog-
szabályokat, szakmai elõírásokat,

b) elmélyítse ismereteit a munkaköréhez kapcsolódó
szakterületen,

c) alkalmassá váljék a munkakör önálló ellátására,
d) elsajátítsa elméleti ismereteinek gyakorlati alkalma-

zási módját.
(6) A gyakornoki idõvel kapcsolatos szakmai kötele-

zettségek és a gyakornoki idõ alatti számonkérés feltételei-
nek részletes szabályait, továbbá a gyakornoki követelmé-
nyek teljesítésével és a teljesítmény mérésével összefüggõ
részletes eljárási rendet, valamint a gyakornoki minõsítés
különös szabályait a munkáltató által kiadott gyakornoki
szabályzat tartalmazza.

(7) A munkáltató szakterületenként szakmai vezetõt je-
löl ki, aki a gyakornoki szabályzatban meghatározottak
szerint segíti a gyakornok felkészülését. A szakmai vezetõ
a gyakornoki szabályzatban meghatározottak sze-
rint – szövegesen – értékeli a gyakornok teljesítményét. A
gyakornok minõsítésérõl – a szakmai vezetõ értékelésére
figyelemmel – az intézmény vezetõje dönt.”

3. §

A rendelet 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. § A magasabb vezetõi és vezetõi önálló munkakörök

és beosztások körét e rendelet 3. számú melléklete tartal-
mazza.”

4. §

A rendelet 3. számú melléklete helyébe e rendelet mel-
léklete lép.

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és
2008. január 1-jén hatályát veszti.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a rendelet
1. § (3) bekezdésében a „mûvelõdési és közoktatási mi-
niszterrel” szövegrész helyébe a „kultúráért felelõs mi-
niszterrel (a továbbiakban: miniszter)” szövegrész, a 2. §
(2) bekezdésében és a 22. § (3) bekezdésében a „mûvelõ-
dési és közoktatási miniszter” szövegrész, a 6. § (5) bekez-
désének második mondatában, valamint a 6. § (12) és
(13) bekezdésében a „nemzeti kulturális örökség miniszte-
re” szövegrész helyébe a „miniszter” szövegrész lép.
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(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg
a) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi

XXXIII. törvény végrehajtásáról a mûvészeti, a közmûve-
lõdési és közgyûjteményi területen foglalkoztatottak jog-
viszonyával összefüggõ egyes kérdések rendezésérõl
szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 184/1993. (XII. 31.) Korm. rendelet,

b) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény végrehajtásáról a mûvészeti, a közmûve-
lõdési és közgyûjteményi területen foglalkoztatottak jog-
viszonyával összefüggõ egyes kérdések rendezésérõl
szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 16/1997. (I. 31.) Korm. rendelet, valamint

c) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény végrehajtásáról a mûvészeti, a közmûve-
lõdési és közgyûjteményi területen foglalkoztatottak jog-
viszonyával összefüggõ egyes kérdések rendezésérõl
szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 112/2001. (VI. 26.) Korm. rendelet
hatályát veszti.

(4) A rendelet 2/A. § (1) bekezdése és (2) bekezdésének
c) pontja 2007. december 31-én hatályát veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Melléklet
a 241/2007. (IX. 21.) Korm. rendelethez

[3. számú melléklet
a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelethez]

Vezetõi és magasabb vezetõ munkakörök
és beosztások

Munkakör megnevezése

Elõadómûvészet

Magasabb vezetõ:

fõigazgató

fõigazgatóhelyettes

igazgató

Vezetõ:

igazgatóhelyettes

ügyvezetõ igazgató

marketing-menedzser igazgató

mûvészeti fõtitkár

Munkakör megnevezése

Alkotómûvészet

Magasabb vezetõ:

(fõ)igazgató

(fõ)igazgatóhelyettes

Vezetõ:

fõosztályvezetõ

osztályvezetõ

Beosztás megnevezése
Vezetõi pótlék

(%)

Elõadómûvészet

Magasabb vezetõ:

igazgató fõrendezõ 300

igazgató karnagy 300

fõzeneigazgató 275

fõrendezõ 275

balettigazgató 275

mûvészeti igazgató 275

Vezetõ:

zeneigazgató 200

elsõ karmester 200

karvezetõ 175

karigazgató 175

zenei vezetõ 175

zenekar-igazgató 175

vezetõ karnagy 175

Alkotómûvészet

Vezetõ:

alkotótelepi vezetõ 150

Közgyûjtemény, közmûvelõdés

Magasabb vezetõ:

Országos (fõvárosi) intézmény, országos feladat-
körû szakkönyvtár és közmûvelõdési intéz-
mény, valamint egyetemi könyvtár fõigazgató-
ja, igazgatója 300

Országos (fõvárosi) intézmény, országos feladat-
körû szakkönyvtár és közmûvelõdési intéz-
mény, valamint egyetemi könyvtár fõigazgató-
helyettese, igazgatóhelyettese 275
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Beosztás megnevezése
Vezetõi pótlék

(%)

Országos (fõvárosi) intézmény, országos feladat-
körû szakkönyvtár és közmûvelõdési intéz-
mény fõosztályvezetõje (tudományos titkára) 225

Megyei intézmény, fõiskolai könyvtár igazgatója 275

Megyei intézmény, fõiskolai könyvtár igazgatóhe-
lyettese 250

Minisztérium, országos hatáskörû szerv szaklevél-
tárának igazgatója 250

Megyei jogú városi (fõvárosi kerületi) könyvtár,
közmûvelõdési intézmény igazgatója 225

Megyei jogú városi (fõvárosi kerületi) könyvtár,
közmûvelõdési intézmény igazgatóhelyettese 200

Városi könyvtár, közmûvelõdési intézmény igaz-
gatója 225

Községi könyvtár, közmûvelõdési intézmény igaz-
gatója 200

Vezetõ:

Országos szakmúzeum, felsõoktatási, tudomá-
nyos, kulturális vagy egészségügyi intézmény
szaklevéltárának igazgatója 200

Országos szakmúzeum, felsõoktatási, tudomá-
nyos, kulturális vagy egészségügyi intézmény
szaklevéltárának igazgatóhelyettese 150

Minisztérium, országos hatáskörû szerv szaklevél-
tárának igazgatóhelyettese 200

Minisztérium, országos hatáskörû szerv szaklevél-
tárának osztályvezetõje 150

Országos (fõvárosi) intézmény, országos feladat-
körû szakkönyvtár és közmûvelõdési intéz-
mény fõosztályvezetõ-helyettese 175

Országos (fõvárosi) intézmény, országos feladat-
körû szakkönyvtár és közmûvelõdési intéz-
mény, valamint egyetemi könyvtár osztály-
vezetõje 150

Országos (fõvárosi) intézmény, országos feladat-
körû szakkönyvtár és közmûvelõdési intéz-
mény, valamint egyetemi könyvtár egyéb veze-
tõje 100

Tájmúzeum igazgatója 150

Tájmúzeum egyéb vezetõje 100

Beosztás megnevezése
Vezetõi pótlék

(%)

Megyei, fõvárosi, kerületi intézmény osztályveze-
tõje (tudományos titkára) 150

Megyei, fõvárosi kerületi intézmény egyéb veze-
tõje 100

Megyei jogú városi levéltár és múzeum igazgatója 200

Megyei jogú városi levéltár és múzeum igazgató-
helyettese 150

Fõvárosi kerületi könyvtár, közmûvelõdési intéz-
mény igazgatóhelyettese 200

Fõvárosi kerületi könyvtár, közmûvelõdési intéz-
mény osztályvezetõje 150

Fõvárosi kerületi könyvtár, közmûvelõdési intéz-
mény egyéb vezetõje 100

Városi múzeum, levéltár igazgatója, városi könyv-
tár, továbbá közmûvelõdési intézmény igazga-
tóhelyettese 175

Városi múzeum, levéltár igazgatóhelyettese, váro-
si könyvtár, továbbá közmûvelõdési intézmény
osztályvezetõje 125

Városi közgyûjtemény, közmûvelõdési intézmény
egyéb vezetõje 100

Egyéb községi önkormányzati kulturális intéz-
mény vezetõje 150

Gazdasági, mûszaki és igazgatási szakterület

Magasabb vezetõ:

Gazdasági, mûszaki, igazgatási szakterület irányí-
tására kinevezett vezetõ, amennyiben a kulturá-
lis intézmény vezetõje és helyettese magasabb
vezetõnek minõsül 250

Vezetõ:

Magasabb vezetõ gazdasági (mûvészeti intéz-
mény) mûszaki, igazgatási, szakterületen mû-
ködõ helyettese 200

Az intézmény vezetõjének gazdasági, mûszaki,
igazgatási területen mûködõ helyettese 150

A munkamegosztás szempontjából elkülönült gaz-
dasági, mûszaki, üzemeltetési és igazgatási
szervezeti egység irányítója 100
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A Kormány
243/2007. (IX. 25.) Korm.

rendelete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló

1992. évi XXXIII. törvénynek a központi
költségvetési szervként mûködõ kutató- és kutatást
kiegészítõ intézeteknél és kutatókat foglalkoztató

egyes intézményeknél történõ végrehajtásáról szóló
49/1993. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvényben (a továbbiakban: Kjt.) 20/B. § (2) be-
kezdésében, 22. § (9) bekezdésében, 61. §-ának (3) bekez-
désében, 79/C. §-ának (2) bekezdésében és 85. §-ának
(5) bekezdésében, továbbá az Alkotmány 35. § (1) bekez-
désének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Kor-
mány a következõket rendeli el:

1. §

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvénynek a központi költségvetési szervként
mûködõ kutató- és kutatást kiegészítõ intézeteknél és kuta-
tókat foglalkoztató egyes intézményeknél történõ vég-
rehajtásáról szóló 49/1993. (III. 26.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) a következõ 2/A. §-sal és az azt meg-
elõzõ hivatkozással egészül ki:

„[Kjt. 20/A. §-ához]

2/A. § A pályázati felhívást a munkáltató a székhelye és
telephelye szerinti településen a helyben szokásos módon
köteles közzétenni.”

2. §

Az R. a következõ 2/B. §-sal és az azt megelõzõ hivat-
kozással egészül ki:

„[Kjt. 20/B. § (2) bekezdéséhez]

2/B. § Nem kötelezõ pályázat kiírása olyan munkakör
betöltése esetén,

a) amely tekintetében – 90 napon belül – már legalább
két alkalommal eredménytelenül került kiírásra pályázati
felhívás;

b) amely haladéktalan betöltése a folyamatos ellátás
biztonságos megszervezéséhez elengedhetetlenül szüksé-
ges, és a folyamatos ellátás nyújtásához szükséges szemé-
lyi feltételek más munkaszervezési eszközökkel nem biz-
tosíthatók;

c) amely a melléklet alapján „A”–,,E” fizetési osztály-
ba történõ besorolással tölthetõ be.”

3. §

Az R. a következõ 3/A. §-sal és az azt megelõzõ hivat-
kozással egészül ki:

„[Kjt. 22. § (4) bekezdéséhez]

3/A. § A munkáltató alaptevékenységébe tartoznak a
Kjt. 79/C. § (2) bekezdése szerinti tudományos kutatói
munkakörök.”

4. §

Az R. a következõ 3/B. §-sal és az azt megelõzõ hivat-
kozással egészül ki:

„[Kjt. 22. § (9) bekezdéséhez]

(1) A gyakornoki idõvel kapcsolatos szakmai kötele-
zettségek és a gyakornoki idõ alatti számonkérés feltételei-
nek részletes szabályait, továbbá a gyakornoki követelmé-
nyek teljesítésével és a teljesítmény mérésével összefüggõ
részletes eljárási rendet, valamint a gyakornoki minõsítés
különös szabályait a munkáltató által megállapított gya-
kornoki szabályzat, illetve a kutatóhely szervezeti és mû-
ködési szabályzata foglalkoztatási követelményeket tartal-
mazó fejezete tartalmazza, amelyet – gyakornoki idõ kikö-
tése esetén – a kinevezési okmányhoz mellékelni kell.

(2) A gyakornoki szabályzatnak tartalmaznia kell
a) a gyakornoki idõ tartamát,
b) a munkakörhöz tartozó tevékenységeket,
c) a gyakornoki munka értékelésének gyakoriságát,

szempontjait,
d) a szakmai vezetõ kijelölését,
e) a gyakornok, a szakmai vezetõ és a munkáltató gya-

kornoki idõvel kapcsolatos feladatait, kötelezettségeit.
(3) A gyakornoki idõ alatt a gyakornoknak a munkakö-

réhez tartozó tevékenységek teljes körét meg kell ismer-
nie, a munkakör önálló ellátásához szükséges gyakorlati
tudást el kell sajátítania. Ennek érdekében

a) a munkáltató biztosítja annak feltételeit, hogy a gya-
kornok a munkakörhöz tartozó valamennyi tevékenységet
megismerje,

b) a szakmai vezetõ a munkakör önálló ellátásához
szükséges gyakorlati tudást átadja, illetve a gyakornokot
hozzásegíti a gyakorlati ismeretek megszerzéséhez, és
rendszeresen értékeli a gyakorlati ismeretek elsajátítását,

c) a gyakornok együttmûködik szakmai vezetõjével, és
törekszik a gyakorlati ismeretek elsajátítására.

(4) A gyakornok munkanaplót vezet, amely tartalmazza
az elvégzett feladatokat.

(5) A szakmai vezetõ a gyakornok szakmai elõrehaladá-
sáról – a gyakornok által vezetett munkanaplót is alapul
véve – a munkáltató részére legalább félévente értékelést
készít. Az értékelés tartalmazza

a) a gyakornok által elvégzett feladatok fõbb típusait,
b) a feladatok által megkövetelt tevékenységek körét,
c) a gyakornok által elsajátított gyakorlati ismereteket,
d) jellemzést a gyakornok önállóságáról, valamint az

együttmûködésre való készségérõl.
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A gyakornok a rá vonatkozó értékelésbe betekinthet, és
amennyiben annak tartalmát kifogásolja, írásos vélemé-
nyét az értékeléshez mellékelni kell.

(6) A munkáltató a gyakornoki idõ lejártát megelõzõ
hónapban – a szakmai vezetõ értékelései, valamint a gya-
kornok munkájával kapcsolatos egyéb visszajelzések
alapján – a gyakornokot megfelelt, illetve nem megfelelt
eredménnyel minõsíti.”

5. §

Az R. 5. § (5)–(6) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép, egyidejûleg a § a következõ (7)–(9) bekez-
déssel egészül ki:

„(5) Nem bízható meg magasabb vezetõi megbízással
az a közalkalmazott, aki már rendelkezik magasabb veze-
tõi beosztással.

(6) A szerzõdéskötésre, illetve kötelezettségvállalásra
jogosító magasabb vezetõ, illetve vezetõ beosztás ellátásá-
val nem bízható meg, aki, illetve, akinek a Munka Tör-
vénykönyve 139. § (2) bekezdése szerinti közeli hozzátar-
tozója (a továbbiakban: közeli hozzátartozó) a közalkal-
mazott munkáltatójával gazdasági kapcsolatban álló

a) egyéni vállalkozó;
b) a gazdasági társaságokról szóló törvény minõsített

többséget biztosító befolyásszerzésre vonatkozó rendelke-
zései szerint minõsített többségû befolyást szerzett;

c) gazdasági társaság vezetõ tisztségviselõje, felügyelõ
bizottsági tagja, könyvvizsgálója, továbbá – a nyilvánosan
mûködõ részvénytársaságot kivéve – tagja.

(7) Nem bízható meg magasabb vezetõ, illetve vezetõ
beosztás ellátásával az a közalkalmazott, aki közeli hozzá-
tartozójával – a megbízás következtében – közvetlen irá-
nyítási (felügyeleti), illetve közvetlen elszámolási vagy
ellenõrzési kapcsolatba kerülne.

(8) Az (5)–(7) bekezdésben meghatározott feltétel
a megbízás egész idõtartamára vonatkozik. Ha az
(5)–(7) bekezdésben meghatározott helyzet a magasabb
vezetõ, illetve vezetõ beosztás fennállásának idõtartama
alatt következik be, az érintett személy köteles annak be-
következését haladéktalanul bejelenteni a munkáltatónak.
Ha a helyzet egyéb módon jut a munkáltató tudomására,
köteles annak megszüntetésére haladéktalanul felszólítani
a közalkalmazottat.

(9) A (8) bekezdésben meghatározott bejelentés megté-
telétõl, illetve felszólítás kézhezvételétõl számított 60 na-
pon belül a közalkalmazott köteles az (5)–(7) bekezdésben
meghatározott helyzetet megszüntetni. A határidõ eltelte
után a munkáltató a magasabb vezetõ, illetve vezetõ be-
osztást visszavonja.”

6. §

Az R. 12. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„12. § A közalkalmazottakat a Kjt. 2. számú mellékleté-

ben meghatározott fokozatok és fizetési osztályok szerint

kell besorolni, a 13. §-ban és e rendelet mellékletében fog-
laltak figyelembevételével.”

7. §

Az R. 13. § (2) bekezdés b)–e) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

[E rendelet hatálybalépését követõen]
„b) tudományos tanácsadó elnevezésû munkakörbe
1. kell besorolni a Magyar Tudományos Akadémia

Doktora címmel, vagy a Magyar Tudományos Akadémiá-
ról szóló 1994. évi XL. törvény (a továbbiakban: Atv.)
28. §-ában foglalt felhatalmazás alapján az MTA Doktora
címmel egyenértékûnek tekintett „tudomány(ok) doktora”
tudományos fokozattal rendelkezõ személyt is;

2. lehet besorolni a felsõoktatási törvény alapján habili-
tált személyt; valamint a nem akadémiai munkáltatónál
– jogszabály vagy belsõ szabályzat alapján létrehozott
intézményi tudományos tanács elbírálása alapján – azt
a személyt, aki rendelkezik doktori fokozattal vagy a fel-
sõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továb-
biakban: felsõoktatási törvény) szerint azzal egyenértékû
tudományos fokozattal (a továbbiakban együtt: tudomá-
nyos fokozattal), a tudományos fõmunkatársi besorolási
feltételek teljesítésén túl az adott tudományterület olyan
nemzetközileg elismert képviselõje, aki folyamatosan
kiemelkedõ tudományos kutatói munkásságot fejtett ki.
A kutatásban szerzett tapasztalatai alapján alkalmas tudo-
mányos segédmunkatársak tudományos munkájának,
valamint kutatási projektek vezetésére; idegen nyelven tart
elõadásokat és publikál;

c) tudományos fõmunkatárs elnevezésû munkakörbe
kell besorolni a tudományos fokozattal és tudományos
munkatárs vagy – felsõoktatási intézményben – azzal
egyenértékû oktatói munkakörben szerzett legalább hat-
éves kutatói gyakorlattal rendelkezõ személyt, ha a kutató-
intézet tudományos fõmunkatársi minõsítõ eljárását

1. akadémiai munkáltatónál az Atv. 23. §-ának (1) be-
kezdésében foglaltak alapján létrehozott tudományos
tanács,

2. nem akadémiai munkáltatónál jogszabály vagy belsõ
szabályzat alapján létrehozott intézményi tudományos
tanács elbírálása alapján sikerrel teljesítette, és alkalmas
a tudományos segédmunkatársak tudományos munkájá-
nak irányítására, valamint arra, hogy idegen nyelven elõ-
adást tartson;

d) tudományos munkatárs elnevezésû munkakörbe kell
besorolni a tudományos fokozattal rendelkezõ személyt,
ha az elõírt alkalmazási feltételnek megfelel;

e) tudományos segédmunkatárs elnevezésû munkakör-
be kell besorolni azt a közalkalmazottat, aki a kutatómun-
kában irányítással vesz részt, és a felsõoktatási törvény
szerinti doktorandusz vagy doktorjelölt jogviszonyt létesí-
tett.

Az a)–e) pontokban meghatározott besorolási feltéte-
lektõl eltérni nem lehet.”
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8. §

Az R. 13. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(5) A tudományos munkakörbe történõ besoroláshoz
legalább a felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény
szerinti egyetemi szintû végzettség és szakképzettség,
illetve a felsõoktatási törvény szerinti mesterképzésben
szerzett fokozat és szakképzettség szükséges.”

9. §

Az R. e rendelet melléklete szerinti melléklettel egészül ki.

10. §

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

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti

a) az R. 6. § (3) bekezdése, 9. §-a, valamint az azt meg-
elõzõ hivatkozás, 13. § (1) bekezdése, a 13. § (3) bekezdé-
sének második mondata, 13. § (6) bekezdése, valamint
14–15. §-a,

b) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvénynek a központi költségvetési szervként
mûködõ kutató- és kutatást kiegészítõ intézeteknél és kuta-
tókat foglalkoztató egyes intézményeknél történõ végre-
hajtásáról szóló 49/1993. (III. 26.) Korm. rendelet módosí-
tásáról szóló 17/1997. (I. 31.) Korm. rendelet,

c) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvénynek a központi költségvetési szervként
mûködõ kutató- és kutatást kiegészítõ intézeteknél és kuta-
tókat foglalkoztató egyes intézményeknél történõ végre-
hajtásáról szóló 49/1993. (III. 26.) Korm. rendelet módosí-
tásáról szóló 301/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet,

d) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvénynek a központi költségvetési szervként
mûködõ kutató- és kutatást kiegészítõ intézeteknél és kuta-
tókat foglalkoztató egyes intézményeknél történõ végre-
hajtásáról szóló 49/1993. (III. 26.) Korm. rendelet módosí-
tásáról szóló 35/2003. (III. 27.) Korm. rendelet,

e) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvénynek a központi költségvetési szervként
mûködõ kutató- és kutatást kiegészítõ intézeteknél és kuta-
tókat foglalkoztató egyes intézményeknél történõ végre-
hajtásáról szóló 49/1993. (III. 26.) Korm. rendelet módosí-
tásáról szóló 71/2005. (IV. 21.) Korm. rendelet.

(3) 2007. december 31-én hatályát veszti az R. 2/A. §-a
és 2/B. §-ának c) pontja.

(4) 2008. január 1-jén hatályát veszti az R. 3. § (1) be-
kezdésében a „ – az újabb közalkalmazotti jogviszony léte-
sítését is ideértve –” szövegrész.

(5) Az e rendelet 8. §-a, valamint az e § (2) bekezdésé-
nek a) pontja alapján a munkáltatói intézkedéseket 2007.
december 31-éig kell megtenni.

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

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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Melléklet a 243/2007. (IX. 25.) Korm. rendelethez

[Melléklet a 49/1993. (III. 26.) Korm. rendelethez]

A központi költségvetési szervként mûködõ kutatóközpontokban, kutatóintézetekben, a – felsõoktatási
intézmények kivételével – nem kutatóintézetként mûködõ központi költségvetési szerveknél a mûszaki fejlesztõ,

a kutatói munkát segítõ és egyéb munkakörök fizetési osztályba sorolása, a besorolás képesítési feltételei
és a képesítési feltételek alól történõ felmentés esetei

Munkakör megnevezése

Fizetési osztály

alsó
képzettségi szint

közép
képzettségi szint

felsõ
végzettségi szint

A B C D E F G H I J

Mûszaki fejlesztõ munkakörök

1. fõmérnök * * * *

2. mûszaki fejlesztõ mérnök * * * *

Kutatói munkát segítõ munkakör

3. ügyvivõ-szakértõ * * * * *

Egyéb munkakörök

4. ügyintézõ (gazdasági, mûszaki,
igazgatási)

* * * *



Fõmérnök besoroláshoz mesterfokozat vagy alapfoko-
zat és szakirányú szakképzettség szükséges.

Mûszaki fejlesztõ mérnök elnevezésû munkakörbe kell
besorolni azt a mesterfokozattal vagy alapfokozattal és ter-
mészettudományos vagy mérnöki szakirányú szakképzett-
séggel rendelkezõ közalkalmazottat, aki mûszaki fejlesztõ
tevékenységet folytat.

Ügyvivõ-szakértõ elnevezésû munkakörbe kell besorolni
azt a mesterfokozattal vagy alapfokozattal és szakképzett-
séggel rendelkezõ, önálló tevékenységet, szakértõi munkát
végzõ közalkalmazottat (pl. a jogtanácsost, a jogi elõadót,
a közgazdászt), továbbá a kutatóhely funkcionális egységé-
nek vezetõjét és helyettesét, aki nem vesz részt a kutatásban.
A gazdasági szervezet vezetõjének mesterfokozat vagy
alapfokozat mellett szakirányú (pénzügyi, számviteli,
közgazdasági) szakképzettséggel is rendelkeznie kell.

Ügyintézõ (gazdasági, mûszaki, igazgatási) elnevezésû
munkakörbe kell besorolni a középiskolai végzettséget
igazoló szakképesítéssel vagy középiskolai végzettséggel
és felsõfokú végzettségi szintet nem tanúsító – felsõfokú
szakképesítést igazoló – bizonyítvánnyal vagy alapfoko-
zattal rendelkezõ, szakmai döntés-elõkészítést végzõ köz-
alkalmazottat.

Ügyviteli elnevezésû munkakörbe kell besorolni azt az
adminisztratív jellegû munkát ellátó közalkalmazottat, aki
alapfokú vagy középiskolai végzettséggel és arra épülõ
szakirányú képesítéssel vagy alapfokozattal rendelkezik.

Szakmai szolgáltató elnevezésû munkakörbe kell beso-
rolni azt a közalkalmazottat, aki alapfokú vagy középisko-
lai végzettséget igénylõ szakképesítéssel vagy felsõfokú
végzettségi szintet nem tanúsító felsõfokú szakképesítést
igazoló bizonyítvánnyal vagy alapfokozattal és szakirányú
szakképzettséggel a kutató laboratóriumokban közvetle-
nül segíti a kutatók munkáját. E munkakörben foglalkozta-
tott felsõfokú technikusi végzettséggel rendelkezõ közal-
kalmazott besorolását az „E” fizetési osztályban elõírt, fel-
sõfokú végzettségi szintet nem tanúsító felsõfokú szakké-
pesítésként kell figyelembe venni.

Technikus, laboráns munkakörben a besorolás szem-
pontjából felsõfokú szakképesítéssel egyenértékûnek kell
tekinteni annak a közalkalmazottnak a képesítését, aki ipa-
ri, mezõgazdasági vagy egyéb technikumokban szerzett
oklevelet, és legalább tíz évig szakképesítésének megfe-
lelõ területen dolgozott.

HATÁROZATOK

A Miniszterelnök
63/2007. (IX. 21.) ME

határozata
fõiskolai rektor megbízásáról

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

a Szegedi Hittudományi Fõiskolán

dr. Kozma Gábor fõiskolai tanárt – a 2007. szeptember
1-jétõl 2011. június 30-áig terjedõ idõtartamra –

a rektori teendõk ellátásával megbízom.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Miniszterelnök
64/2007. (IX. 21.) ME

határozata
fõiskolai tanár kinevezésérõl

A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
101. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt jogkörömben, az
oktatási és kulturális miniszter elõterjesztésére

dr. Kozma Gábort

– 2007. szeptember 1-jei hatállyal –

fõiskolai tanárrá kinevezem.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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Munkakör megnevezése

Fizetési osztály

alsó
képzettségi szint

közép
képzettségi szint

felsõ
végzettségi szint

A B C D E F G H I J

5. ügyviteli * * * * *

6. szakmai szolgáltató * * * *

7. mûszaki szolgáltató (fenntartási,
üzemviteli alkalmazott, techni-
kus, laboráns, szakmunkás, segéd-
munkás, kisegítõ alkalmazott)

* * * * *



KÖZLEMÉNYEK

A Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata

I.

Alapadatok

1. Hivatalos neve: Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság.

Rövidített neve: MAB.

2. Székhelye: 1061 Budapest, Király u. 16.

3. Alapító jogszabály: a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 109–111. §-ai, vala-
mint az Ftv. 153. § (1) bek. 19. pontjában foglaltak felhatalmazás alapján kiadott, a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs
Bizottságról szóló 69/2006. (III. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet).

4. Képviselõ: az Ftv. 111. § (5) bekezdés alapján a MAB elnöke.

5. Törvényességi ellenõrzés: a MAB mûködése és tevékenysége felett az oktatási miniszter a Korm. rendeletben megha-
tározottak szerint törvényességi ellenõrzést gyakorol.

6. Törvényességi felügyelet: a reá irányadó jogszabályok szerint az ügyészség látja el.

II.

A MAB jogállása, tevékenységi körei

1. A MAB jogállását tekintve az Ftv., a Korm. rendelet és a közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVI. törvény (a
továbbiakban: közhasznúsági törvény) alapján jogi személyiséggel rendelkezõ, közhasznú nyilvántartásba vétel nélkül
kiemelkedõen közhasznú szervezet.

2. A MAB a felsõoktatásban folyó képzés, tudományos kutatás, mûvészeti alkotótevékenység minõségének értékelésére,
valamint az intézményi minõségfejlesztési rendszer mûködésének vizsgálatára létrehozott független, országos szakértõi
testület.

3. A MAB feladatát az Ftv. 109–111. §-ának rendelkezései alapján látja el.

4. A MAB a közhasznúsági törvény 26. §-a c) pontjának 3–5. alpontja szerinti következõ közhasznú tevékenységet
végzi:
a) tudományos tevékenység, kutatás,
b) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
c) kulturális tevékenység.

5. A MAB tevékenysége a TEÁOR szerinti megjelöléssel:
58.18 Máshova nem sorolt termék ügynöki nagykereskedelme
52.47 Könyv-, újság-, papíráru-kiskereskedelem
72.40 Adatbázis-tevékenység, online kiadás
72.60 Egyéb számítástechnikai tevékenység
73.20 Humán kutatás, fejlesztés
74.13 Piac- és közvélemény-kutatás
74.14 Üzletviteli tanácsadás

3490 OKTATÁSI KÖZLÖNY 32. szám



74.40 Hirdetés
74.85 Titkári, fordítói tevékenység
74.87 Máshova nem sorolt egyéb gazdasági szolgáltatás
75.12 Társadalmi szolgáltatások igazgatása
75.14 Közigazgatást kiegészítõ szolgáltatás
80.42 Máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás

III.

A MAB vállalkozási tevékenysége

1. A MAB vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve
végezhet.

2. A MAB vállalkozási tevékenysége a TEÁOR szerinti megjelöléssel:
58.18 Máshova nem sorolt termék ügynöki nagykereskedelme
52.47 Könyv-, újság-, papíráru-kiskereskedelem
72.40 Adatbázis-tevékenység, online kiadás
72.60 Egyéb számítástechnikai tevékenység
73.20 Humán kutatás, fejlesztés
74.13 Piac- és közvélemény-kutatás
74.14 Üzletviteli tanácsadás
74.40 Hirdetés
74.85 Titkári, fordítói tevékenység
74.87 Máshova nem sorolt egyéb gazdasági szolgáltatás
75.12 Társadalmi szolgáltatások igazgatása
75.14 Közigazgatást kiegészítõ szolgáltatás
80.42 Máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás

IV.

A MAB befektetési tevékenysége

A MAB befektetési tevékenységet a MAB Testülete által elfogadott szabályzat alapján folytathat.

V.

A MAB gazdálkodása

1. A MAB gazdálkodási formája: a Központi Statisztikai Hivatal elnökének 9001/2002. (SK 3.) KSH közleménye sze-
rinti 599 Egyéb jogi személyiségû nonprofit szervezet.

2. A MAB gazdálkodásának alapjául az Ftv. 128. § (5) bekezdése szerint biztosított támogatás szolgál, amelyen kívül a
MAB-nak egyéb bevételei is lehetnek (különösen pályázati úton elnyert támogatás, szakértõi eljárási díj, adomány, esz-
közeinek befektetésébõl, illetve vállalkozási tevékenységébõl származó bevétel).

3. A MAB gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Ftv.-ben és a Korm. rendeletben meghatározott te-
vékenységre fordítja.

4. A MAB tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait az Oktatási Közlönyben is nyilvánosságra hozza.

32. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 3491



VI.

Záró rendelkezések

Jelen alapító okirat az aláírás napján lép hatályba. Ezzel egyidejûleg a 2006. május 29-én kelt 12952-0/2006. ügy-
iratszámú alapító okirat a hatályát veszti.

Budapest, 2006. július 31.

(Ügyiratszám: 21528-7/2007.)
Dr. Hiller István s. k.,

oktatási és kulturális miniszter

A Semmelweis Egyetem Alapító Okirata

A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
88. §-a, valamint a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. §-ának (1) bekezdése és
a 115. § (2) b) pontja alapján az alábbi alapító okiratot adom ki.
A felsõoktatási intézményhálózat átalakításáról, továbbá a felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról
szóló 1999. évi LII. törvény rendelkezései alapján 2000. január 1-jei hatállyal létrehozott intézmény jogelõdei:
– a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem, Budapest, amelynek jogelõdje az 1955-ben létrehozott Orvostovábbkép-
zõ Intézet, az Orvostovábbképzõ Intézetrõl szóló 1973. évi 32. sz. tvr.-rel létrehozott egyetemi jellegû fõiskola, a Ma-
gyar Népköztársaság felsõoktatási intézményeirõl szóló 1986. évi 13. sz. tvr. alapján mûködõ Orvostovábbképzõ Egye-
tem, Budapest; az intézmény 1993-ban vette fel Haynal Imre nevét;
– a Magyar Testnevelési Egyetem, Budapest, amelynek jogelõdje az 1925. évi VKM 7200/XIII. sz. rendelet alapján
megnyitott Magyar királyi Testnevelési Fõiskola, majd 1946-tól Testnevelési Fõiskola, a Testnevelési Fõiskolának
egyetemi jellegû fõiskolává átszervezésérõl szóló 1975. évi 16. sz. tvr.-rel átszervezett egyetemi jellegû Testnevelési Fõ-
iskola, majd 1989-tõl Magyar Testnevelési Egyetem;
– a Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Budapest, amelynek jogelõdje a Nagyszombati Egyetem 1769-ben alapított
orvosi kara, az orvostudományi egyetemek szervezetének és mûködésének átmeneti szabályozása tárgyáról szóló
27/1951. (I. 28.) MT. sz. rendelet alapján önállóvá vált orvostudományi egyetem, amely a Budapesti Orvostudományi
Egyetem elnevezésérõl szóló 1969. évi 33. számú tvr.-rel vette fel a Semmelweis nevet.

1. Az intézmény hivatalos neve: Semmelweis Egyetem
– rövidített megnevezése: SE
– angol nyelvû megnevezése: Semmelweis 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: 1085 Budapest, Üllõi út 26.
4.2. telephely: nincs az intézménynek.
4.3. Az intézmény székhelyen kívüli képzésének székhelyei:

– 3300 Eger, Eszterházy tér 1. (kifutó egyetemi szintû képzés),
– 8000 Székesfehérvár, III. Béla király tér 1. (kifutó egyetemi szintû képzés),
– 9700 Szombathely, Károli G. tér 4. (kifutó egyetemi szintû képzés).

4.4. Az intézmény által alapított és fenntartott közoktatási intézmény
– neve: Semmelweis Egyetem Általános Iskola és Gimnázium
– címe: 1125 Budapest, Diana u. 35–37.,
– neve: Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája
– címe: 1089 Budapest, Elnök u. 4.
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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: 851121

7. Az intézményhez tartozó
7.1. részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:
– neve: Országos Igazságügyi Orvostani Intézet
– címe: 1091 Budapest, Üllõi út 93.

Az intézmény szakágazati besorolása és az alapvetõ szakfeladat száma
– szakág: 851400
– szakfeladat: 851956

– neve: Fog- és szájbetegségek Országos Intézete
– címe: 1088 Budapest, Szentkirályi u. 6–8.

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 és az ágazati törvényekben meghatározott egyéb képzési feladatok megvalósításában.

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

– Az intézmény szabályzatának mellékletében felsorolt területeken, az erre vonatkozó külön jogszabály rendelkezései sze-
rint részt vesz a szakorvos-, a szakfogorvos-, a szakgyógyszerész-, klinikai szakpszichológus, népegészségügyi szakem-
ber képzésben, beleértve a más felsõfokú végzettséggel rendelkezõk egészségügyi szak- és továbbképzését is.

– Az Ftv.-ben foglaltak alapján részt vesz az egészségügy körébe tartozó feladatok ellátásában a vonatkozó külön jog-
szabályok rendelkezései szerint.

– 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.

– Egészségügyi ellátás céljából egészségügyi szolgáltatót létesít és tart fenn klinikai központként.
– Az oktatás, a kutatás és a betegellátás színvonalas ellátásához szükséges nemzetközi kapcsolatokat tart fenn és ápol.
– Segíti a versenysportot.
– Tankönyv- és jegyzetkiadást, taneszközfejlesztést végez.
– Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére saját szervezetében tankönyv- és jegyzetellátást, könyvtári és

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

– Diákotthoni szolgáltatást nyújt.
– Az alkalmazásában lévõ közalkalmazottak ellátásával kapcsolatos feladatokat végez a vonatkozó jogszabályok 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.
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A felsorolt feladatokat az intézmény alaptevékenységként látja el, amelynek alapvetõ anyagi feltételeit a fenntartó által
biztosított és az államháztartás alrendszereibõl származó támogatások, átvett pénzeszközök biztosítják, valamint az ál-
lamháztartáson kívüli forrásból származó bevételek, illetve a számára felajánlott vagyon.

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

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

– orvos- és egészségtudományi,
– sporttudomány;

alapképzés:
– székhelyen, telephelyen: orvos- és egészségtudományi, sporttudomány;
– székhelyen kívül: nincs az intézménynek;

mesterképzés:
– székhelyen, telephelyen: informatika, orvos- és egészségtudomány, társadalomtudomány.

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

8.1.3. Tudományterület, mûvészeti ágak, amelyen doktori képzés, doktori fokozat odaítélés folyik:
– orvostudományok,
– 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, 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 programok-
ban foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez;

– felvételi elõkészítõ és egyéb tanfolyamok tartása;
– továbbképzés;
– felnõttképzési tevékenység;
– a képzéshez kapcsolódó tudományterületeken, mûvészeti ágban, kultúramûvelés és fejlesztés, mûvészeti, szakta-

nácsadói és egyéb tevékenység;
– az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ, szakképesítést nyújtó iskolarendszeren kívüli szakképzés folytatása;
– az egészségfejlesztés által nem finanszírozott gyógyító, egészségügyi és népegészségügyi szolgáltatás;
– az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak hasznosítása (kiadói tevékenység, nyomdaipari termékek gyártá-

sa, illetve nyomdaipari szolgáltatások végzése, munkahelyi vendéglátás, sportlétesítmények bérbeadása);
– nyelvvizsgáztatási tevékenység.
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Az intézmény tevékenységeinek tevékenységi körök szerinti (TEÁOR) részletes felsorolása:

kiegészítõ tevékenységek:
01.25 egyéb állatok tenyésztése,
22.11 könyvkiadás,
22.13 idõszaki kiadvány kiadása,
52.31 gyógyszer-kiskereskedelem,
52.32 gyógyászati termék kiskereskedelme,
55.23 egyéb szálláshely-szolgáltatás,
55.51 munkahelyi étkeztetés,
55.52 közétkeztetés,
63.40 szállítmányozás,
70.20 ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
70.32 ingatlankezelés,
72.30 adatfeldolgozás,
73.10 mûszaki kutatás, fejlesztés,
73.20 humán kutatás, fejlesztés,
74.40 hirdetés,
74.85 titkári, fordítói tevékenység,
74.87 máshova nem sorolt egyéb gazdasági szolgáltatás,
80.30 felsõoktatás,
80.42 máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás,
85.11 fekvõbeteg-ellátás,
85.12 járóbeteg-ellátás,
85.13 fogorvosi szakellátás,
85.14 egyéb humán-egészségügyi ellátás,
85.32 szociális ellátás elhelyezés nélkül,
92.51 könyvtári, levéltári tevékenység,
92.61 sportlétesítmény mûködtetése,
92.62 egyéb sporttevékenység,
93.01 textil-, szõrmemosás, -tisztítás.

8.3. Az intézmény jogosult alaptevékenységén kívül vállalkozási tevékenységként – alapfeladatai ellátásának sérelme
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 fe-
deznie kell a tevékenységet terhelõ összes kiadást – beleértve az üzemeltetési, fenntartási kiadások tevékenységre jutó
arányos hányadát is – a bevétel fel nem használható részének figyelembevétele mellett. A vállalkozási tevékenység be-
vétele nem haladhatja meg két egymást követõ évben az összbevétel egyharmadát.
Az alap- és vállalkozási tevékenységek szétválasztásának elveit és a vállalkozási szerzõdéskötés rendjét az intéz-
mény belsõ szabályzata rögzíti.

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

01.25 egyéb állatok tenyésztése,
22.11 könyvkiadás,
22.13 idõszaki kiadvány kiadása,
52.31 gyógyszer-kiskereskedelem,
52.32 gyógyászati termék kiskereskedelme,
55.23 egyéb szálláshely-szolgáltatás,
55.51 munkahelyi étkeztetés,
55.52 közétkeztetés,
63.40 szállítmányozás,
70.20 ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
70.32 ingatlankezelés,
72.30 adatfeldolgozás,
73.10 mûszaki kutatás, fejlesztés,
73.20 humán kutatás, fejlesztés,
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74.40 hirdetés,
74.85 titkári, fordítói tevékenység,
74.87 máshova nem sorolt egyéb gazdasági szolgáltatás,
85.11 fekvõbeteg-ellátás,
85.12 járóbeteg-ellátás,
85.13 fogorvosi szakellátás,
85.14 egyéb humán-egészségügyi ellátás,
85.32 szociális ellátás elhelyezés nélkül,
92.51 könyvtári, levéltári tevékenység,
92.61 sportlétesítmény mûködtetése,
92.62 egyéb sporttevékenység,
93.01 textil-, szõrmemosás, -tisztítás.

9. Az intézmény tagolásának elvei (az 1. számú mellékletnek megfelelõen)
9.1. Az intézményben oktatási, tudományos kutatási szervezeti egységként kar, tanszék, intézet, klinika, doktori iskola
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:
– Általános Orvostudományi Kar,
– Fogorvostudományi Kar,
– Gyógyszerésztudományi Kar,
– Testnevelési és Sporttudományi Kar,
– Egészségtudományi Kar.

9.2. Az intézményben gyógyító-megelõzõ, kollégiumi, informatikai, szociális, sport, könyvtári, levéltári feladatot ellátó
szolgáltató szervezeti egységek mûködnek.
9.3. Az intézmény mûködtetési feladatainak ellátásához gazdasági, belsõ ellenõrzési, igazgatási és szervezési, mûszaki
szolgáltató funkcionális szervezeti egységeket tart fenn.
Az intézmény szervezeti felépítését, tagolását az egyes oktatási, tudományos kutatási, szolgáltató és funkcionális szerve-
zeti egységeket és mûködésük rendjét részletesen a szervezeti és mûködési szabályzat határozza meg.
Az intézmény vezetését, a vezetõk megbízását, illetve felmentését, valamint hatásköröket az Ftv. és az intézmény szerve-
zeti és mûködési szabályzata határozza meg.

10. Az intézmény ingatlanállománya:
10.1. A magyar állam tulajdonában lévõ ingatlanok, melyek az intézmény vagyonkezelésében vannak a Kincs-
tári Vagyoni Igazgatósággal kötött, 370949/1998/0100. számú vagyonkezelési szerzõdéssel, amelyet a
390055/2002/0101 számú szerzõdés módosított.
10.2. Az intézmény tulajdonában lévõ ingatlanok jegyzéke: nincs az intézménynek.
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 11 000 fõ, amely számított hallgatói lét-
számként 8439 fõ;
– az idegen nyelven folyó költségtérítéses képzésben részt vevõk száma ebbõl: 1424 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 13631-5/2007. számú alapító okirat módosításával készült és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat szövegét tartalmazza.

Budapest, 2007. szeptember 24.

(Ügyiratszám: 26239/2007.)

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

Az intézmény használatában lévõ ingatlanok és a használat jogcíme

címe: 1088 Budapest, Mikszáth tér 4.
használat jogcíme: bérlet;

címe: 1082 Budapest, Nap u. 25.
használat jogcíme: bérlet;

címe: 1088 Budapest, Puskin u. 11–13.
használat jogcíme: bérlet;

címe: 1085 Budapest, Rökk Szilárd u. 15.
használat jogcíme: bérlet;

címe: 1119 Budapest, Fehérvári út 179.
használat jogcíme: ágybérlet;

címe: 1054 Budapest, Aulich u. 3.
helyrajzi száma: 24734/A/12.
használat jogcíme: bérlet;

címe: 1023 Budapest, Frankel Leó út 62.
használat jogcíme: bérlet;

címe: 1023 Budapest, Frankel Leó út 62.
használat jogcíme: bérlet;

címe: 1085 Budapest, József krt. 58. I. e. 14.
helyrajzi száma: 35637/A/12.
használat jogcíme: bérlet;

címe: 1125 Budapest, Diósárok út 1–3.
helyrajzi száma: 10168/2.
használat jogcíme: használat;

A Kecskeméti Fõiskola Alapító Okirata

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

− a Gépipari és Automatizálási Mûszaki Fõiskola, amely a Gépipari és Automatizálási Mûszaki Fõiskola létesítésérõl
szóló 1969. évi 24. sz. tvr. és a Gépipari és Automatizálási Mûszaki Fõiskola irányításáról, képzési rendjérõl, vala-
mint a kecskeméti Felsõfokú Gépipari és Automatizálási Technikum átszervezésével kapcsolatos átmeneti intézke-
désekrõl szóló 1032/1969. (VIII. 31.) sz. Korm. hat. alapján, a Felsõfokú Gépipari és Automatizálási Technikum át-
szervezésével jött létre;

32. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 3499



− a Kecskeméti Tanítóképzõ Fõiskola, amelynek történeti elõzménye az 1910-ben megnyitott Mezõgazdasági Szakta-
nítóképzõ Intézet, az 1917-ben, illetve 1918-ban Kecskeméten létesített felekezeti tanítóképzõ intézetek, 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 számú utasítás alapján 1959-ben létrehozott felsõfokú Kecske-
méti Óvónõképzõ Intézet és a Magyar Népköztársaság felsõoktatási intézményeirõl szóló 1986. évi 13. sz. tvr. alap-
ján létrejött Kecskeméti Tanítóképzõ Fõiskola;

− a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem kecskeméti Kertészeti Fõiskolai Kara, amely a Kertészeti Egyetemen Kerté-
szeti Fõiskolai Kar létesítésérõl szóló 1038/1971. (IX. 8.) Korm. hat. alapján vált az egyetem fõiskolai karává, a kecs-
keméti Felsõfokú Mezõgazdasági Technikum átszervezésével.

1. Az intézmény hivatalos neve: Kecskeméti Fõiskola
– rövidített megnevezése: KF
– angol nyelvû megnevezése: Kecskemét 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: 6000 Kecskemét, Ceglédi út 2.
4.2. telephely: nincs az intézménynek.

4.3. Az intézmény székhelyen kívüli képzésének székhelyei:
– 5000 Szolnok, Baross u. 37.,
– 7400 Kaposvár, Pázmány Péter u. 17.,
– 6430 Bácsalmás, Szent János u. 5.,
– 9999 Révkomárom (Szlovákia), Hradná ul. 2.

4.4. Az intézmény által alapított és fenntartott közoktatási intézmény
– neve: Kecskeméti Fõiskola Petõfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Óvoda
– címe: 6000 Kecskemét, Budai u. 7.

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, továbbá szakirányú továbbképzést
folytathat, s e képzésben oklevelet ad ki.
– Az oktatási miniszternek az 1993. évi LXXX. törvény alapján kiadott szakindítási engedélyek alapján kifutó rend-
szerben fõiskolai szintû képzést folytat.
– A 8.1.2. pontban meghatározott szakmacsoportban felsõfokú szakképzést folytathat s e képzésben bizonyítványt
ad ki.
– Az Ftv. a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvényben, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben és
a felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvényben foglaltak szerint részt vesz a közoktatási, továbbá a felsõoktatásnak
nem minõsülõ szakképzési és az ágazati törvényekben meghatározott egyéb képzési feladatok megvalósításában.
– A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudományterületeken, illetve mûvészeti ágban alap-, alkalmazott és
kísérleti kutatásokat és fejlesztéseket, tudományszervezést, technológiai innovációt, valamint az oktatást támogató
egyéb kutatásokat végez.
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– Közoktatási intézmény alapítójaként és fenntartójaként közoktatási feladatokat lát el, pedagógusképzést folytató in-
tézményként gyakorló közoktatási intézmény fenntartója.

– A gyakorlati képzés megvalósítása érdekében tangazdaságot üzemeltet.
– Az Ftv.-ben foglaltak alapján részt vesz az agrárgazdaság körébe tartozó feladatok ellátásában a vonatkozó külön

jogszabályok rendelkezése szerint.
– 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 oktatási, a kutatási és mûvészeti tevékenységek színvonalas ellátásához szükséges nemzetközi kapcsolatait fej-

leszti és ápolja.
– Tankönyv-, jegyzet- és elektronikus adathordozó-kiadást, taneszköz-fejlesztést végez.
– Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére saját szervezetében tankönyv-, jegyzet- és interaktív elektroni-

kus oktatásisegédanyag-ellátást, könyvtári és laboratóriumi szolgáltatást, kollégiumi elhelyezést, kulturális és spor-
tolási lehetõséget nyújt, továbbá olyan szolgáltatásokat, amelyek a hallgatók beilleszkedését, munkaerõ-piaci esé-
lyeinek növelését, egészséges életvitelét és egészségügyi ellátását szolgálják.

– Diákotthoni szolgáltatást nyújt.
– Az alkalmazásban 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,
80.42 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,
92.52 múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme,
92.51 könyvtári, levéltári tevékenység,
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,
– informatika,
– mûszaki,
– pedagógusképzés;

alapképzés:
– székhelyen: agrár, informatika, mûszaki, pedagógusképzés;

– székhelyen kívül: agrár (Bácsalmás, Révkomárom),
– mûszaki (Szolnok).
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8.1.2. Felsõfokú szakképzés szakmacsoportja, amelyben az intézmény szakképzést folytat, illetve folytathat
székhelyen:
– gépészet,
– kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció,
– oktatás,
– mezõgazdaság;

székhelyen kívül:
– gépészet (Kaposvár).

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 programok-
ban foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez;

– tanfolyamok tartása;
– továbbképzés;
– felnõttképzési tevékenység;
– az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ, szakképesítést nyújtó iskolarendszeren kívüli szakképzés folytatása;
– a képzéshez kapcsolódó tudományterületeken, mûvészeti ágakban, 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,
– vizsgálólaboratóriumi tevékenység.

Az intézmény tevékenységeinek tevékenységi körök szerinti (TEÁOR) részletes felsorolása:
kiegészítõ tevékenységek:
01.1 növénytermelés,
01.4 növénytermelési, állattenyésztési szolgáltatás,
55.23 egyéb szálláshely-szolgáltatás,
55.51 munkahelyi étkeztetés,
70.12 ingatlanforgalmazás,
70.20 ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
72.60 egyéb számítástechnikai tevékenység,
73.10 mûszaki kutatás, fejlesztés,
73.20 humán kutatás, fejlesztés,
74.15 vagyonkezelés,
74.30 mûszaki vizsgálat elemzés,
80.42 máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás,
92.61 sportlétesítmény mûködtetése,
92.62 egyéb sporttevékenység,
22.11 könyvkiadás,
22.13 idõszaki kiadvány kiadása,
22.14 hangfelvétel kiadása,
22.15 egyéb kiadás,
92.51 könyvtári, levéltári tevékenység,
92.52 múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme.
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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, 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:
nincs a Kecskeméti Fõiskolának vállalkozási tevékenysége.

9. Az intézmény tagolásának elvei (az 1. számú mellékletnek megfelelõen):
9.1. Az intézményben oktatási, tudományos kutatási-szervezeti egységként karok, intézetek, tanszékek és tangazdaság
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:
– Kertészeti Fõiskolai Kar,
– Gépipari és Automatizálási Mûszaki Fõiskolai Kar,
– Tanítóképzõ Fõiskolai Kar.

9.2. Az intézményben kollégiumi, informatikai hálózati, valamint könyvtár és információs feladatokat ellátó szolgáltató
szervezeti egységek mûködnek.
9.3. Az intézmény mûködtetési feladatainak ellátásához funkcionális szervezeti egységként rektori hivatalt, gazdasá-
gi-mûszaki fõigazgatóságot, belsõ ellenõrzési csoportot és oktatási irodát 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 a hatásköröket az Ftv. és az intézmény szer-
vezeti 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 kezelõi jogra vonatkozó szerzõdés szerint. (2. számú melléklet szerint).
10.2. Az intézmény tulajdonában lévõ ingatlanok jegyzéke: nincs az intézménynek.
10.3. További, az intézmény használatában lévõ ingatlanok és a használat jogcíme: 3. számú melléklet szerint.

11. Az intézmény hallgatói létszáma:
– az Ftv.-ben meghatározottak szerint felvehetõ maximális hallgatói létszám 6800 fõ, amely számított hallgatói létszám-
ként 4765 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 17052-1/2007. számú alapító okirat módosításával készült és a módosításokkal egységes szerke-
zetbe foglalt alapító okirat szövegét tartalmazza.

Budapest, 2007. szeptember 24.

(Ügyiratszám: 26756-1/2007.)
Dr. Hiller István s. k.,

oktatási és kulturális miniszter
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1. számú melléklet
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2. számú melléklet

A Kecskeméti Fõiskola kezelésében lévõ ingatlanok

Ssz. Helyrajzi szám Cím Terület (ha) Megjegyzés

1. 167 Balatonfenyves, Kaposvári út 30–32. 0,1737

2. 0511 Kecskemét, Kisfái 181. 15,4907

3. 0573/11 Kecskemét, Kisfái 181. 71,3967

4. 0580/17 Kecskemét, Kisfái 181. 24,4681

5. 0580/18 Kecskemét, Kisfái 181. 2,4811

6. 0580/28 Kecskemét, Kisfái 181. 0,1957

7. 0580/29 Kecskemét, Kisfái 181. 0,1925

8. 0580/32 Kecskemét, Kisfái 181. 103,5801

9. 0581 Kecskemét, Kisfái 181. 1,2596

10. 0582/1 Kecskemét, Kisfái 181. 4,2038

11. 0583 Kecskemét, Kisfái 181. 1,7231

12. 0605/214 Kecskemét, Kisfái 181. 0,2944

13. 0605/215 Kecskemét, Kisfái 181. 0,0886

14. 0605/217 Kecskemét, Kisfái 181. 10,503

15. 0609/5 Kecskemét, Kisfái 181. 0,488

16. 0609/6 Kecskemét, Kisfái 181. 4,5282

17. 0609/11 Kecskemét, Kisfái 173. 0,5006

18. 0609/11/A/6 Kecskemét, Kisfái 173. 0,0033

19. 0609/13 Kecskemét, Kisfái 181. 0,3769

20. 0609/14 Kecskemét, Kisfái 181. 0,3698

21. 0609/15 Kecskemét, Kisfái 181. 0,4516

22. 0609/16 Kecskemét, Kisfái 181. 0,1052

23. 0610/3 Kecskemét, Kisfái 181. 1,2368

24. 0610/4 Kecskemét, Kisfái 181. 0,2557
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Ssz. Helyrajzi szám Cím Terület (ha) Megjegyzés

25. 0610/8 Kecskemét, Kisfái 181. 0,3567

26. 0619/14 Kecskemét, Mészöly Gy. u. 4. 0,2615

27. 0619/14/A/1 Kecskemét, Mészöly Gy. u. 4. 0,0146

28. 01625/2 Kecskemét-Miklóstelep 0,8381

29. 2922 Soltvadkert, Jácint u. 22. 0,0282

30. 3963 Kecskemét, Jókai tér 4. 0,0614

31. 4127/1 Kecskemét, Bocskai u. 0,066

32. 4312 Kecskemét, Õz u. 8. 0,0882

33. 4342 Kecskemét, Kaszap u. 6–14. 1,2441

34. 4346/2 Kecskemét, Kaszap u. 6–14. 0,0881

35. 4750 Kecskemét, Vacsi köz 4. 1,5595

36. 4755 Kecskemét, Vacsi köz 4. 0,6093

37. 4764/2 Kecskemét, Bethlen város 22. 0,1959

38. 5415 Kecskemét, Erdei F. tér 1–3. 2,9749

39. 6124/1 Kecskemét, Ceglédi út 2. 0,0474

40. 6124/2 Kecskemét, Ceglédi út 2. 0,0801

41. 6124/3 Kecskemét, Ceglédi út 2. 0,0839

42. 6124/4 Kecskemét, Ceglédi út 2. 0,0973

43. 6124/5 Kecskemét, Ceglédi út 2. 0,0449

44. 6124/8 Kecskemét, Ceglédi út 2. 1,0826

45. 10009 Kecskemét, Izsáki út 10. 9,1288

46. 20498/4 Kecskemét-Hetényegyháza, Zalagyöngye u. 0,1225 értékesítése folyamatban

47. 21887 Kecskemét-Homokbánya 1,1892

48. 21888 Kecskemét-Homokbánya 0,1458

49. 21889 Kecskemét-Homokbánya 1,3246

50. 21890 Kecskemét-Homokbánya 0,1419

51. 21891 Kecskemét-Homokbánya 1,3443

3506
O

K
T

A
T

Á
S

I
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

32.szám



Ssz. Helyrajzi szám Cím Terület (ha) Megjegyzés

52. 21894 Kecskemét-Homokbánya 1,0404

53. 21895 Kecskemét-Homokbánya 0,4994

54. 21896 Kecskemét-Homokbánya 0,9828

55. 21897 Kecskemét-Homokbánya 0,4182

56. 21898 Kecskemét-Homokbánya 0,5852

57. 21899/1 Kecskemét-Homokbánya 2,3164

58. 21899/2 Kecskemét-Homokbánya 0,2295

59. 21900 Kecskemét-Homokbánya 1,5175

60. 21901 Kecskemét-Homokbánya 1,0969

61. 21902 Kecskemét-Homokbánya 0,1119

62. 21903 Kecskemét-Homokbánya 0,1159

63. 21904 Kecskemét-Homokbánya 1,1233

64. 21905 Kecskemét-Homokbánya 0,1317

65. 21906 Kecskemét-Homokbánya 0,9046

66. 21907/1 Kecskemét-Homokbánya 0,1303

67. 21907/2 Kecskemét-Homokbánya 0,4263

68. 21907/3 Kecskemét-Homokbánya 0,3361

69. 21908 Kecskemét-Homokbánya 0,3679

70. 21909 Kecskemét-Homokbánya 0,6314

71. 21910 Kecskemét-Homokbánya 1,4399

72. 21911 Kecskemét-Homokbánya 2,7726

73. 21912 Kecskemét-Homokbánya, Homokszem u. 3–5. 1,8286

74. 21913 Kecskemét-Homokbánya 0,1069

75. 21914 Kecskemét-Homokbánya 1,0731

76. 21915 Kecskemét-Homokbánya 0,9566

77. 21916 Kecskemét-Homokbánya 0,8323

78. 21917 Kecskemét-Homokbánya 0,3084
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Ssz. Helyrajzi szám Cím Terület (ha) Megjegyzés

79. 21918 Kecskemét-Homokbánya 0,6019

80. 21920/1 Kecskemét-Homokbánya 0,268 ingyenes átadás önkormányzatnak folyamatban

81. 21922 Kecskemét-Homokbánya 0,7106

82. 21923 Kecskemét-Homokbánya 0,8831

83. 21924 Kecskemét-Homokbánya 0,1627

84. 21925 Kecskemét-Homokbánya 0,9354

85. 21926 Kecskemét-Homokbánya 0,1646

86. 21927 Kecskemét-Homokbánya 1,0293

87. 21928 Kecskemét-Homokbánya 0,2404

88. 21929 Kecskemét-Homokbánya 0,885

89. 21930 Kecskemét-Homokbánya 0,7931

90. 21932 Kecskemét-Homokbánya 0,6022

91. 21933 Kecskemét-Homokbánya 0,1491

92. 21934/1 Kecskemét-Homokbánya 0,3329

93. 21934/2 Kecskemét-Homokbánya 1,2521

94. 21936 Kecskemét-Homokbánya 1,6908

95. 21937 Kecskemét-Homokbánya 0,053

96. 21938 Kecskemét-Homokbánya 0,652

97. 21940 Kecskemét-Homokbánya 0,3587

98. 21941/1 Kecskemét-Homokbánya 0,72

99. 21941/2 Kecskemét-Homokbánya 1,1835

100. 21943 Kecskemét-Homokbánya 0,7822

101. 21944 Kecskemét-Homokbánya 0,9146

102. 21945 Kecskemét-Homokbánya 0,2954

103. 21946 Kecskemét-Homokbánya 0,3717

104. 21947 Kecskemét-Homokbánya, Válik köz 0,5434

105. 21948 Kecskemét-Homokbánya, Válik köz 0,1701
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Ssz. Helyrajzi szám Cím Terület (ha) Megjegyzés

106. 21949 Kecskemét-Homokbánya, Válik köz 0,849

107. 21950 Kecskemét-Homokbánya, Válik köz 0,3178

108. 21951 Kecskemét-Homokbánya, Válik köz 0,8771

109. 21952 Kecskemét-Homokbánya, Válik köz 0,84

110. 21953 Kecskemét-Homokbánya, Válik köz 0,7621

111. 21954 Kecskemét-Homokbánya 0,5904

112. 21955 Kecskemét-Homokbánya 2,9639

113. 21956 Kecskemét-Homokbánya 1,0428

114. 21957 Kecskemét-Homokbánya 2,1911

115. 21958 Kecskemét-Homokbánya 1,217

116. 21959 Kecskemét-Homokbánya 6,7747

117. 21960 Kecskemét-Homokbánya 0,1483

118. 1633 Mátraszentlászló, Kossuth u. 0,0612 Szakszervezeti tulajdon

3. számú melléklet

A Kecskeméti Fõiskola használatában lévõ ingatlanok

Ssz. Helyrajzi szám Cím Terület (ha) Megjegyzés

1. 4126 Kecskemét, Bocskai u. 19. 0,1015 Bírósági ítélet alappján önkormányzati tulajdon

2. 4191 Kecskemét, Budai u. 7. 0,3036 Bírósági ítélet alappján önkormányzati tulajdon

3. 0619/36 Kecskemét, Mészöly Gy. u. 4. 0,3509 NFA tulajdona – használata jogilag rendezetlen
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Pályázati felhívás felsõoktatási intézmények vezetõi és oktatói állásaira

A PANNON EGYETEM
pályázatot hirdet
egyetemi fõtitkári tisztség betöltésére

A kinevezett fõtitkár az egyetem igazgatási szervezetének vezetõje, a rektornak közvetlenül alárendelten
– irányítja, felügyeli és koordinálja a fõtitkárság ügyintézõi, ügyviteli tevékenységét, az egyetem ügykezelési, igazgatási
tevékenységét, szakmailag felügyeli a dékáni titkárságok igazgatási tevékenységét,
– részt vesz a Szenátus üléseinek elõkészítésében, gondoskodik arról, hogy az érintett szervezeti egységek megismerjék
a Szenátus döntését, szervezi és ellenõrzi a határozatok végrehajtását,
– gondoskodik az egyetemi döntések, határozatok jogszabályokkal való összehangolásáról,
– rektor által átruházott hatáskörben a Szervezeti és Mûködési Szabályzat mellékleteiben foglaltak szerint gyakorolja a
munkáltatói, valamint kiadmányozási és utalványozási jogkört,
– ellátja mindazon feladatokat, amelyeket számára a jogszabály, a Szenátus vagy a rektor meghatároz.

Feladatkörét részletesen az egyetem szervezeti és mûködési szabályzata tartalmazza.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, felsõfokú végzettség.
Idegennyelv-tudás és/vagy többéves igazgatási gyakorlat elõnyt jelent.
A pályázat tartalmazza a pályázó szakmai munkáját, elképzeléseit, terveit az egyetem mûködésére, igazgatási tevékeny-
ségére.
A szakmai végzettséget igazoló okiratok másolatait, részletes önéletrajzot, erkölcsi bizonyítványt mellékelni kell a pá-
lyázathoz.
Pályázhatnak az egyetem azon munkatársai, akik legalább ötéves felsõoktatási gyakorlattal vagy igazgatási vezetõi gya-
korlattal rendelkeznek.
Az egyetemi fõtitkári megbízás 2008. március 1-jétõl legfeljebb ötéves idõtartamra szól.

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARON
oktatási és tudományos dékánhelyettesi tisztség betöltésére

A dékánhelyettes feladata a kar dékánjának iránymutatása szerint a kar oktatási és tudományos feladatainak felügyelete
és irányítása, valamint a dékán feladatmegosztása szerinti egyéb teendõk ellátása.
A dékánhelyettesi megbízás 2008. január 1-jétõl 2010. június 30-áig szól.
Pályázhatnak a kar fõállású egyetemi tanárai és egyetemi docensei.

MÛSZAKI INFORMATIKAI KAR
MÛSZAKI KÉMIAI KUTATÓ INTÉZETBE
tudományos fõmunkatársi állás betöltésére

A kinevezendõ tudományos fõmunkatárs feladata kutatások végzése az intézet profiljához tartozó területen, projektek
pályázati anyagának elkészítésében és azok elnyerése esetén a megvalósításban való közremûködés.
A pályázó rendelkezzék PhD-fokozattal, jelentõs nemzetközi publikációs tevékenységgel, angol nyelvû elõadói készség-
gel, a felsõoktatásban legalább hároméves oktatói gyakorlattal, valamint projektszervezési és vezetési gyakorlattal, to-
vábbá Marie Curie pályázati támogatással.
A pályázatok beadási határideje: a megjelenéstõl számított 30 napon belül.
A pályázatokhoz szükséges nyomtatványok, további információk a Személyzeti Osztályon szerezhetõk be [8200 Veszp-
rém, Egyetem u. 10., telefon: (88) 624-236].

Dr. Rédey Ákos s. k.,
rektor
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A BUDAPESTI MÛSZAKI FÕISKOLA
KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KARA
pályázatot hirdet a
GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉBE
két tanársegédi állás betöltésére

Az egyik tanársegéd feladata: a közgazdaságtan (mikro- és makroökonómia), környezet-gazdaságtan, valamint a jog té-
makörébe tartozó tantárgyak oktatása és intézeti szintû oktatásszervezési feladatokban való részvétel.

A másik tanársegéd feladata: a közgazdaságtan (mikro- és makroökonómia), valamint a pénzügyek vagy marketing
vagy a kommunikáció körébe tartozó tantárgyak oktatása és intézeti szintû oktatásszervezési feladatokban való részvé-
tel.

Pályázati feltételek:
– mesterfokozat és szakirányú szakképzettség,
– megkezdett doktori képzés,
– legalább egy nyelv (angol) nyelvvizsgával igazolt középszintû ismerete,
– a pályázónak meg kell felelnie a 2005. évi CXXXIX. a felsõoktatásról szóló törvényben és a fõiskola oktatói követel-
ményrendszerében foglaltaknak.

A pályázatoknak tartalmaznia kell a pályázó:
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– eddigi oktatási és kutatási tevékenységét.

A pályázathoz mellékletként csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– tudományos munkák jegyzékét,
– megkezdett doktori képzés igazolását,
– szakképzettséget, idegennyelv-tudást tanúsító okirat hiteles másolatát,
– érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat anyagába a fõiskola Szervezeti és Mûködési Szabályzata szerint a kinevezéssel
kapcsolatban véleményezési joggal rendelkezõ bizottságok és testületek betekinthetnek.

A kinevezés hatálya: a pályázati eljárás lebonyolítását követõ hó 1-je.
A pályázat elbírálásának határideje, a pályázati határidõ leteltétõl számított minimum 30. nap.
A pályázat benyújtása: a pályázatot mellékleteivel együtt – a közzétételtõl számított 30 napon belül – három példányban
(egy eredeti és két másolat) kell dr. Medve András, a Budapesti Mûszaki Fõiskola Keleti Károly Gazdasági Kara (1084
Budapest, Tavaszmezõ u. 17.) dékánja részére benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a BMF Keleti Károly Gazdasági Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet
tanársegédi állására”.

SZERVEZÉSI ÉS VEZETÉSI INTÉZETÉBE
tanársegédi állás betöltésére

A tanársegéd feladata: a vállalkozás-gazdaságtan, a kontrolling, valamint gazdálkodási jellegû tárgyak oktatása, és inté-
zeti szintû oktatásszervezési feladatokban való részvétel.

Pályázati feltétel:
– mesterfokozat és szakirányú szakképzettség,
– megkezdett doktori képzés,
– legalább egy nyelv (angol) nyelvvizsgával igazolt középszintû ismerete,
– a pályázónak meg kell felelnie a 2005. évi CXXXIX. tv. a felsõoktatásról szóló törvényben és a fõiskola oktatói köve-
telményrendszerében foglaltaknak.
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A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– a munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– eddigi oktatási és kutatási tevékenységét.

A pályázathoz mellékletként csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– tudományos munkák jegyzékét,
– megkezdett doktori képzés igazolását,
– szakképzettséget, idegennyelv-tudást tanúsító okirat hiteles másolatát,
– érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat anyagába a fõiskola Szervezeti és Mûködési Szabályzata szerint a kinevezéssel
kapcsolatban véleményezési joggal rendelkezõ bizottságok és testületek betekinthetnek.

A kinevezés hatálya: a pályázati eljárás lebonyolítását követõ hó 1-je.
A pályázat elbírálásának határideje a pályázati határidõ leteltétõl számított minimum 30 nap.
A pályázat benyújtása: a pályázatot mellékleteivel együtt – a közzétételtõl számított 30 napon belül – három példányban
(egy eredeti és két másolat) kell dr. Medve András, a Budapesti Mûszaki Fõiskola Keleti Károly Gazdasági Kara (1084
Budapest, Tavaszmezõ u. 17.) dékánja részére benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a BMF Keleti Károly Gazdasági Kar Szervezési és Vezetési Intézet tanársegédi
állására”.

KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI KAR
MIKROELEKTRONIKAI ÉS TECHNOLÓGIAI INTÉZETÉBE
fõiskolai docensi állás betöltésére

A fõiskolai docens feladata:
– a Mûszaki mechanika, Villamosipari anyagismeret, Mûszaki dokumentáció, Minõségbiztosítás tantárgyak oktatása,
fejlesztése,
– laboratóriumi fejlesztések kezdeményezése és megvalósítása,
– az intézet gépész szakcsoportjának munkájában való aktív részvétel,
– eredményes kutatási és publikációs tevékenység, konferenciákon való részvétel, ipari K+F tevékenység,
– kutatási pályázatokban való részvétel.

Pályázati feltétel: a pályázó feleljen meg a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben és a BMF oktatói köve-
telmény- és minõsítési rendszer, valamint ezen munkakör betöltésével kapcsolatos eljárások rendje szabályzatban rögzí-
tett követelményeknek.
Pályázatot a fõiskolai teljes munkaidõben foglalkoztatott oktatói nyújthatnak be.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– eddigi oktatási és kutatási tevékenységét.

A pályázathoz mellékletként csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okirat hiteles másolatát,
– tudományos munkák jegyzékét,
– érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagába fõiskola Szervezeti és Mûködési Szabályzata szerint a kinevezéssel kap-
csolatban véleményezési joggal rendelkezõ bizottságok és testületek betekinthetnek.

A kinevezés hatálya: a pályázati eljárás lebonyolítását követõ hó 1-je.
A pályázat elbírálásának határideje a pályázati határidõ leteltétõl számított minimum 30 nap.
A pályázat benyújtása: a pályázatot mellékleteivel együtt – a közzétételtõl számított 30 napon belül – három példányban
(egy eredeti és két másolat) kell dr. Turmezei Péter, a Budapesti Mûszaki Fõiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki
Kara (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 17.) dékánja részére benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a BMF Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Mikroelektronikai és Technológiai
Intézet fõiskolai docensi állására”.
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KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR
GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉBE
részmunkaidõs fõiskolai docensi állás betöltésére

A fõiskolai docens feladata:
– szociológia, politológia, valamint egyéb humán tárgyak oktatása,
– tananyagfejlesztés az oktatott tárgyakban,
– kari, intézeti szintû oktatásszervezési feladatokban való részvétel.

Pályázati feltétel: a pályázó feleljen meg a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben, és a BMF oktatói köve-
telmény- és minõsítési rendszer, valamint ezen munkakör betöltésével kapcsolatos eljárások rendje szabályzatban rögzí-
tett követelményeknek. Rendelkezzen szakirányú egyetemi oklevéllel, PhD- vagy kandidátusi oklevéllel, legalább tíz-
éves szakmai és/vagy felsõoktatási gyakorlattal, legalább egy idegen nyelv tárgyalóképes ismeretével, önálló kutatási és
publikációs tevékenységgel.
Pályázatot a fõiskolai teljes munkaidõben foglalkoztatott oktatói nyújthatnak be.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– eddigi oktatási és kutatási tevékenységét.

A pályázathoz mellékletként csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– tudományos munkák jegyzékét,
– szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat anyagába a fõiskola szervezeti és mûködési szabályzata szerint a kinevezéssel kap-
csolatban véleményezési joggal rendelkezõ bizottságok és testületek betekinthetnek.

A kinevezés hatálya: a pályázati eljárás lebonyolítását követõ hó 1-je.
A pályázat elbírálásának határideje a pályázati határidõ leteltétõl számított minimum 30 nap.
A pályázat benyújtása: a pályázatot mellékleteivel együtt – a közzétételtõl számított 30 napon belül – három példányban
(egy eredeti és két másolat) kell dr. Medve András, a Budapesti Mûszaki Fõiskola Keleti Károly Gazdasági Kara (1084
Budapest, Tavaszmezõ u. 17.) dékánja részére benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a BMF Keleti Károly Gazdasági Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet
fõiskolai docensi állására”.

NEUMANN JÁNOS INFORMATIKAI KAR
INTELLIGENS MÉRNÖKI RENDSZEREK INTÉZETÉBE
fõiskolai docensi állás betöltésére

A fõiskolai docens feladata: kutatások folytatása és a hozzájuk tartozó tantárgyak kidolgozása és oktatása a következõ
területeken: szoftvertechnológiák elemzése és optimalizálása, párhuzamos programozás alkalmazása mérnöki rendsze-
rek valós idejû vizsgálatánál, különös tekintettel a gépi látás alapú rendszerekkel összefüggõ kérdésekre.
A mérnöki informatikus mesterképzési szakon a „Párhuzamos és elosztott rendszerek operációs rendszerei” tárgy okta-
tása és folyamatos fejlesztése.

Pályázati feltételek: szakirányú mesterfokozat és szakképzettség, idegennyelv-ismeret. A pályázó feleljen meg a felsõ-
oktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben és a BMF oktatói, kutatói és tanácsi követelmény- és minõsítési rend-
szer, valamint ezen munkakörök betöltésével kapcsolatos eljárások rendje szabályzatban rögzített követelményeknek is.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– eddigi oktatási és kutatási tevékenységét.
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A pályázathoz mellékletként csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– tudományos munkák jegyzékét,
– szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– oktatói kinevezésének másolatát,
– érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat anyagába a fõiskola Szervezeti és Mûködési Szabályzata szerint a kinevezéssel
kapcsolatban véleményezési joggal rendelkezõ bizottságok és testületek betekinthetnek.

A kinevezés hatálya: a pályázati eljárás lebonyolítását követõ hónap 1-jétõl, határozatlan idõre.
A pályázat elbírálásának határideje a pályázati határidõ leteltétõl számított minimum 30 nap.
A pályázat benyújtása: a pályázatot mellékleteivel együtt – a közzétételtõl számított 30 napon belül – három példányban
(egy eredeti és két másolat) kell dr. Szeidl László, a Budapesti Mûszaki Fõiskola Neumann János Informatikai Kara
(1034 Budapest, Bécsi út 96/b) dékánja részére benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a BMF Neumann János Informatikai Kar Intelligens Mérnöki Rendszerek Intézet
fõiskolai docensi állására”.

REJTÕ SÁNDOR KÖNNYÛIPARI ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI KAR
KÖRNYEZETMÉRNÖKI INTÉZETÉBE
fõiskolai docensi állás betöltésére

A fõiskolai docens feladata: a Környezetmérnöki Intézetben a fõiskolai környezetmérnöki képzésben az Ökológia, Táj-
és Természetvédelem, Biológia címû tantárgyak elõadásainak tartása, a tantárgyak oktatási anyagainak folyamatos fej-
lesztése és a kapcsolódó kutatásfejlesztési munkák irányítása.
Pályázati feltétel: a pályázó feleljen meg a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben és a BMF oktatói köve-
telmény- és minõsítési rendszer, valamint ezen munkakör betöltésével kapcsolatos eljárások rendje szabályzatban rögzí-
tett követelményeknek, rendelkezzen szakirányú végzettséget tanúsító egyetemi oklevéllel.
Pályázatot a fõiskola teljes munkaidõben foglalkoztatott oktatói nyújthatnak be.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– eddigi oktatási és kutatási tevékenységét.

A pályázathoz mellékletként csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– tudományos munkák jegyzékét,
– szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat anyagába a fõiskola Szervezeti és Mûködési Szabályzata szerint a kinevezéssel
kapcsolatban véleményezési joggal rendelkezõ bizottságok és testületek betekinthetnek.

A kinevezés hatálya: a pályázati eljárás lebonyolítását követõ hónap 1-je.
A pályázat elbírálásának határideje a pályázati határidõ leteltétõl számított minimum 30 nap.
A pályázat benyújtása: a pályázatot mellékleteivel együtt – a közzétételtõl számított 30 napon belül – három példányban
(egy eredeti és két másolat) kell dr. Patkó István, a Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari és Környezet-
mérnöki Kara (1034 Budapest, Doberdó út 6.) dékánja részére benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a BMF Rejtõ Sándor Könnyûipari és Környezetmérnöki Kar Környezetmérnöki
Intézet fõiskolai docensi állására”.

Prof. Dr. Rudas Imre s. k.,
rektor
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Pályázati felhívás
óvodavezetõi, iskolaigazgatói és egyéb vezetõi állásokra

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

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

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

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

meg.

Rövidítések:
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.

Intézményvezetõi álláshelyek

Belezna Község Önkor-
mányzata
8855 Belezna,
Szabadság tér 20.

Napközi Otthonos Óvo-
da
8855 Belezna,
Kossuth u. 31.
óvodavezetõ

Pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
felsõfokú iskolai v. és
óvodapedagógusi szak-
képzettség, pedagó-
gus-szakvizsga, 5 év
szgy.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pehi: a közzétételtõl számított
90 napon belül.
Pc: Belezna Község Önkor-
mányzata
f: Gigler Ildikó körjegyzõ
Tel.: (30) 500-8014.

32. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 3515



1. 2. 3. 4.

Érd Megyei Jogú Város
Közgyûlése
2030 Érd,
Alsó u. 1.
Tel.: (23) 522-300
Fax: (23) 522-375

8. Számú Óvoda
2030 Érd,
Felsõ u. 51.
óvodavezetõ

Felsõfokú szakirányú
v., legalább 5 év szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga, közoktatás-ve-
zetõi v.

ÁEI: az elbírálást követõ hónap
elsõ napja.
A megbízás 5 évre szól.
Pehi: a megjelenéstõl számított
60. napot követõ közgyûlési ülés
idõpontja.
A pályázathoz csatolni kell: kéz-
zel írt szakmai ön-t is.
A pályázatot 3 példányban kell
benyújtani.
Pc: Érd Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatala, Humánpoli-
tikai Iroda
2030 Érd,
Alsó u. 3.

Igrici Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
3459 Igrici,
Kossuth út 57.
Tel./fax: (49) 353-306

Napközi Otthonos Óvo-
da és Konyha Intézmé-
nye
3459 Igrici,
Kossuth út 54.
intézményvezetõ – ve-
zetõ óvónõ

Szakirányú felsõfokú
v., legalább 5 év szgy.,
vezetõ óvodapedagó-
gusi v.

ÁEI: azonnal.
A megbízás 5 évre szól.
Pehi: a Pbhi lejártát követõ elsõ
testületi ülésen.
A pályázathoz csatolni kell: hite-
lesített om-t is.
Pc: Kislászló Csaba polgármes-
ter
f: telefonon.

Bóly Város Önkor-
mányzatának Képvise-
lõ-testülete
7754 Bóly,
Rákóczi u. 3.
Tel.: (69) 568-137
Fax: (69) 568-138

Családok Átmeneti Ott-
hona
7754 Bóly,
Park u. 86.
intézményvezetõ
A munkakör lényeges
feladatai: a negyven fé-
rõhelyes gyermekjóléti
intézmény szakmai ve-
zetése, a dolgozók felett
a munkáltatói jogkör
gyakorlása

A 15/1998. (IV. 30.)
NM rendelet 2. számú
mellékletének 5. pontjá-
ban elõírt felsõfokú ké-
pesítés, legalább 5 év
felsõfokú végzettséget
vagy felsõfokú szakmai
képesítést igénylõ, a
szociális ellátás, a gyer-
mekvédelem, a közok-
tatás, illetve az
egészségügy területén
szerzett szgy.
Elõny: vezetõi gyakor-
lat, helyismeret

ÁEI. 2007. dec. 1.
A megbízás 2012. nov. 30-ig,
5 évre szól.
Pbhi: a Szociális Közlönyben és
az Oktatási Közlönyben történõ
megjelenést követõ 30. nap.
Pehi: a pályázat benyújtási ha-
táridejétõl számított 30. nap.
Juttatás: vp.
A pályázathoz csatolni kell: a
képesítést igazoló okiratok hite-
les másolatát, az intézmény ve-
zetésére vonatkozó programot, a
szakmai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési tervet, adatvédelmi
nyilatkozatot, nyilatkozatot arra
vonatkozóan, hogy az 1997. évi
XXXI. törvény 15. § (8) bekez-
désében meghatározott kizáró
okok a pályázó esetében nem
állnak fenn.
A pályázatot 2 példányban, sze-
mélyesen vagy postai úton kell
benyújtani.
Pc., f: dr. Morvay Gyula jegyzõ.
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1. 2. 3. 4.

Hevesi Kistérség Több-
célú Társulása Társulási
Tanácsa
3360 Heves,
Erzsébet tér 2.
Tel.: (36) 546-155
Tel./fax: (36) 345-427
Fax: (36) 346-461

Hevesi Kistérség Több-
célú Társulása Nevelési
Tanácsadója
3360 Heves,
Arany János u. 36/b
igazgató

Pszichológus vagy
gyermekpszichiáter
szakképesítés, a szakké-
pesítésnek megfelelõ
munkakörben szerzett
legalább 5 év szgy.

ÁEI: 2008. jan. 1.
A megbízás 2013. aug. 15-ig,
5 évre szól.
Pehi: a 2007. decemberi társulá-
si tanácsi ülés.
Pc: Szén József elnök.

Hevesi Kistérség Több-
célú Társulása Család-
segítõ és Gyermekjóléti
Szolgálat
3360 Heves,
Deák F. u. 41.
intézményvezetõ

Felsõfokú szociális
alapvégzettség, szociá-
lis szakvizsga, a szak-
képesítésnek megfelelõ
munkakörben szerzett
legalább 5 év szgy.

ÁEI: 2008. jan. 1.
A megbízás 2012. dec. 31-ig,
5 évre szól.
Pehi: a 2007. decemberi társulá-
si tanácsi ülés.
Pc: Szén József elnök.

Tamási Áron Általános
Mûvelõdési Központ
8156 Kisláng,
Fõ u. 75.
Tel.: (22) 435-514
Fax: (22) 235-010

Mûvelõdési Ház,
Könyvtár és Tájház
intézményegység-
vezetõ

Felsõfokú v. és szak-
képzettség, mûvelõdés-
szervezõ (népmûvelés)
szak vagy felsõfokú pe-
dagógiai v. és szakkép-
zettség és népmûvelés
mûveltségterület (szak-
kollégium), szgy., veze-
tõi tapasztalat

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2012. júl. 31-ig
szól.
Pehi: a pályázat benyújtását kö-
vetõ 30 napon belül.
A pályázatot személyesen vagy
postai úton kell benyújtani.
Pc: Gremsperger Márta igazgató

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
ls: letelepedési segély
szl: szolgálati lakás
szsz: szolgálati szoba
szf: szolgálati férõhely
if: illetményföld
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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-álláshelyek

Városi Óvoda
2143 Kistarcsa,
Semmelweis tér 2.
Tel./fax: (28) 470-745

Három fõ óvodapeda-
gógus

Fõiskolai v.
Elõny: vegyes csoport-
ban szerzett gyakorlat

ÁEI: azonnal.
Pc: Ratimovszky Tiborné óvoda-
vezetõ

Perczel Mór Általános
Iskola és Óvoda
3575 Berzék,
Rákóczi u. 71.
Tel.: (46) 528-416,
528-417
Fax: (46) 528-214

Általános iskolai tanító Fõiskolai v. ÁEI: 2008. jan. 1.
Pc: Perczel Mór Általános Iskola
és Óvoda

Festetics Pál Általános
és Alapfokú Mûvészeti
Iskola és Óvoda
8719 Böhönye,
Fõ u. 2.
Tel./fax: (85) 522-012
E-mail:
festisk@t-online.hu

Ének-zene szakos tanár Elõny: zongoratanári v. ÁEI: azonnal.
Juttatás: étkh., utazási hozzájáru-
lás.
Pc: Riba László igazgató
f: levélben vagy telefonon.

Czövek Erna Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény
2092 Budakeszi,
Iskola köz 3.
Tel./fax: (23) 451-395
E-mail: czo-
vek.erna@gmail.com

Gitártanár
(részmunkaidõs)

Szakirányú fõiskolai
vagy egyetemi v.

ÁEI: azonnal.
Juttatás: étkh., útiköltség-térítés.
Pc: Czövek Erna Alapfokú Mû-
vészetoktatási Intézmény
f: Barcsik Hédi igazgató

Kapocs Általános és
Magyar–Angol Két
Tannyelvû Iskola
1188 Budapest,
Kapocs u. 56.
Tel./fax: 295-4629,
290-7353
E-mail: kapocsisko-
la@kapocsiskola.hu

Angol mûveltségi terü-
lettel rendelkezõ tanító

ÁEI: azonnal.
A pályázatot írásban kell be-
nyújtani.
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Lajtha László Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény
1204 Budapest,
Ady Endre u. 98.
Tel./fax: 285-3420

Gitártanár
(félállás, határozatlan
idõre)

népzenetanár
(félállás, határozott
idõre)

Szakirányú fõiskolai
vagy egyetemi v.

ÁEI: azonnal.

Csobánkai Közösségi
Mûhely Petõfi Sándor
Általános Iskola Alap-
fokú Mûvészeti Intéz-
mény
2014 Csobánka,
Vörösvári út 10–12.
Tel.: (30) 237-3625
E-mail: bertokp@duna-
web.hu

Történelem–könyvtár
szakos tanár

Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
Pehi: benyújtási határidõt követõ
5. nap.
Juttatás: étkh. utazási támogatás.

Sugár Rezsõ Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
2370 Dabas,
Bajcsy-Zs. u. 17.
Tel.: (29) 360-263
Fax: (29) 562-160

Gitár szakos tanár Fõiskolai szakirányú v. ÁEI: 2008. jan. 1.
Pc: Joó Tibor igazgató
Tel.: (20) 551-2251

Dr. Molnár István Óvo-
da, Általános és Speciá-
lis Szakiskola,
Kollégium és Gyermek-
otthon Autista Tagozata
4220 Hajdúböször-
mény,
Radnóti Miklós u. 5.
Tel.: (52) 561-847
Fax: (52) 561-850

Gyógypedagógus

munkavégzés helye:
Debrecen,
Bartók B. u. 1–3.

Fõiskolai v.
Elõny: óvónõi további
v.

ÁEI: azonnal.

Egry József Általános
Iskola és Alapfokú Mû-
vészetoktatási Intéz-
mény
Keszthely,
Vásár tér 10.
Tel./fax: (83) 312-578

Rajz–történelem szakos
tanár

ÁEI: azonnal.
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Szent István Általános
Iskola és Alapfokú Mû-
vészetoktatási Intéz-
mény
2143 Kistarcsa,
Eperjesi út 19.
Tel./fax: (28) 470-690

Zongoratanár
(félállás)

Szakirányú fõiskolai
vagy egyetemi v.

ÁEI: 2008. jan. 1.
A megbízás 2008. júl. 15-ig
szól.
Pehi: a beadási határidõ lejártát
követõ 60 napon belül.
A pályázathoz csatolni kell: a
pályázó jelenlegi munkahelyé-
nek megnevezését, beosztását,
munkaköri besorolását, adatvé-
delmi nyilatkozatot is.
A pályázatot személyesen vagy
postai úton, 3 példányban, zárt
borítékban „Zongoratanári pá-
lyázat” megjelöléssel kell be-
nyújtani.
Pc: Szent István Általános Iskola
és Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény

ének-zene tanár
(félállás)

ÁEI: 2008. jan. 1.
A megbízás 2008. júl. 15-ig
szól.
Pehi: a beadási határidõ lejártát
követõ 60 napon belül.
A pályázathoz csatolni kell: a
pályázó jelenlegi munkahelyé-
nek megnevezését, beosztását,
munkaköri besorolását, adatvé-
delmi nyilatkozatot is.
A pályázatot személyesen vagy
postai úton, 3 példányban, zárt
borítékban „Ének-zene tanári pá-
lyázat” megjelöléssel kell be-
nyújtani.
Pc: Szent István Általános Iskola
és Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény

Kossuth Lajos Általá-
nos Iskola
2243 Kóka,
Dózsa György út 3.
Tel.: (29) 628-131
E-mail: klaiami@mo-
nornet.hu

Fizika–informatika–ké-
mia szakos tanár

napközis nevelõ
(határozott idõre)

Fõiskolai v. ÁEI: 2008. jan. 21.

Martin János Szakkép-
zõ Iskola
3529 Miskolc,
Áfonyás u. 18/a
Tel.: (46) 562-200
Fax: (46) 362-012

Faipari szakoktató Fõiskolai v. ÁEI: 2008. jan. 1.
Pehi: 2007. dec. 31.
Pc., f: Lénárt Györgyné igazgató
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Komárom-Esztergom
Megyei Önkormányzat
Szabolcsi Bence Alap-
fokú Mûvészetoktatási
Intézménye
2536 Nyergesújfalu,
Kossuth L. u. 65.
Tel.: (33) 356-041
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

Bolyai János Gimnázi-
um és Kereskedelmi
Szakközépiskola
2364 Ócsa,
Falu Tamás u. 35.
Tel./fax: (29) 378-045
E-mail:
gimi@bjgksz.sulinet.hu

2 fõ angol szakos tanár Egyetemi vagy fõisko-
lai v.

ÁEI: 2007. dec. 16.

1 fõ testnevelõ szakos
tanár

ÁEI: azonnal.
Az állás budapesti kijárással is
betölthetõ.
Tel.: (29) 378-045 (nappal),
(29) 374-107 (este),
(30) 922-7034 (üzenetrögzítõ)

Lengyel József Gimná-
zium és Szakközép-
iskola
2840 Oroszlány,
Kossuth Lajos u. 2.
Tel./fax: (34) 361-291,
(34) 560-400

Angol–német szakos ta-
nár

matematika–fizika–ké-
mia szakos tanár

biológia–földrajz–rajz
szakos tanár

magyar nyelv és iroda-
lom–történetem szakos
tanár

Egyetemi v., legalább
5 év szakmai pedagógi-
ai gyakorlat

Péczeli József ÁMK
Általános és Alapfokú
Mûvészeti Iskolája
3630 Putnok,
Gárdonyi G. út 1.

Angol–bármely szakos
tanár

Szakirányú fõiskolai
vagy egyetemi v.

ÁEI: azonnal.
Pc: Fónagy Istvánné igazgató
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Bocskai István Gimná-
zium, Szakközépiskola,
Középiskolai Kollégi-
um, Egységes Pedagó-
giai Szakszolgálat és
Szakmai Szolgáltató
3900 Szerencs,
Ondi út 1.
Tel.: (47) 362-533,
(47) 362-132

Angol nyelv–bármely
szakos tanár

matematika–fizika sza-
kos tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2008. jan. 15.

Hermann László Zene-
mûvészeti Szakközépis-
kola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény
8000 Székesfehérvár,
Városház tér 3.
Tel./fax: (22) 500-989

Gitártanár Fõiskolai vagy egyete-
mi v.

ÁEI: azonnal.
Állásinterjúra való behívás, kü-
lön értesítés alapján.
Pehi: a benyújtást követõ 15.
nap.
Juttatás: utazási támogatás, étkh.
A pályázatot írásban kell be-
nyújtani.
Pc., f: Tóka Szabolcs iskolaigaz-
gató

Közlemény színész és televíziós mûsorvezetõ-rendezõ oklevelek érvénytelenítésérõl

A Színház- és Filmmûvészeti Egyetem a 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdése értelmében közzéteszi az
alábbi 21 db érvénytelen színész és televíziós mûsorvezetõ-rendezõ oklevélnyomtatvány megnevezését és sorszámát:

Színész 5/2006.
Színész 6/2006.
Színész 9/2006.
Színész 10/2006.
Színész 11/2006.
Színész 12/2006.
Színész 15/2006.
Színész 16/2006.
Színész 17/2006.
Színész 18/2006.
Színész 20/2006.
Színész 21/2006.
Színész 22/2006.
Színész 25/2006.
Televíziós mûsorvezetõ-rendezõ 29/2006.
Televíziós mûsorvezetõ-rendezõ 30/2006.
Televíziós mûsorvezetõ-rendezõ 31/2006.
Televíziós mûsorvezetõ-rendezõ 32/2006.
Televíziós mûsorvezetõ-rendezõ 37/2006.
Televíziós mûsorvezetõ-rendezõ 38/2006.
Televíziós mûsorvezetõ-rendezõ 41/2006.

Az érvénytelenítés idõpontja: 2007. június 15.

Ascher Tamás s. k.,
rektor
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SZMM FELHÍVÁS

Szakmai tanulmányi versenyekre
2007/2008-as tanévre

a) Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV)

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium a hatáskörébe tartozó szakképesítések országos tanulmányi versenyeit a
szakterületen mûködõ magyarországi, nappali rendszerû képzést folytató szakképzõ iskolák azon tanulói számára, akik-
nek rendes szakmai vizsgája a versenykiírás tanévének május-júniusi vizsgaidõszakában esedékes, az alábbiak szerint
hirdeti meg:

Ssz.
Szak-
ma-

csoport
Komplex tanulmányi versenyek

A verseny idõpontja és helye
Nevezési díjak

elõdöntõ döntõ

02. Szociális szolgáltatások szakmacso-
port

Ideje:
2008. február 13. 13 óra
Helye:
a versenyzõ iskolája

Ideje:
2008. április 7–8.
Helye:
BKMÖ Garbai Sándor
Szakközépiskolája, Szak-
iskolája és Kollégiuma
6400 Kiskunhalas,
Kazinczy u. 5.

2500 Ft/fõ

1. Szociális versenyek
54 8933 02 Szociális asszisztens
54 8933 04 Szociális, gyermek- és

ifjúságvédelmi ügyintézõ
54 8933 03 Szociális gondozó és

szervezõ
2. Csecsemõ- és kisgyermekgondozó

versenyek
54 5070 01 Csecsemõ- és

kisgyermekgondozó
05. Gépészet szakmacsoport

Ideje:
2008. február 13. 13 óra
Helye:
a versenyzõ iskolája

Ideje:
2008. április 7–8.
Helye:
Körösi Csoma Sándor
Szakközépiskola
4080 Hajdúnánás, Bocskai
u. 29.

2500 Ft/fõ

3. Gépipari versenyek
52 5442 04 Gépipari

számítástechnikai
technikus

4. Gépészeti versenyek
52 5443 01 Acél- és fémszerkezeti

technikus
52 5499 01 Automatizálási technikus

(gépészet szakirány)
52 5432 07 Fémipari anyagtechnikus
52 5442 02 Gépésztechnikus
52 5442 03 Gépgyártás-technológus

technikus
5. Épületgépész verseny

52 5443 03 Épületgépész-technikus

Ideje:
2008. február 13. 13 óra
Helye:
a versenyzõ iskolája

Ideje:
2008. április 10–11.
Helye:
Szily Kálmán Kéttannyel-
vû Mûszaki Középiskola
és Kollégium
1097 Budapest, Timót u. 3.

2500 Ft/fõ
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Ssz.
Szak-
ma-

csoport
Komplex tanulmányi versenyek

A verseny idõpontja és helye
Nevezési díjak

elõdöntõ döntõ

06. Elektrotechnika-elektronika
szakmacsoport

Ideje:
2008. február 13. 13 óra
Helye:
a versenyzõ iskolája

Ideje:
2008. április 10–11.
Helye:
Pálfy János Mûszeripari
és Vegyipari Szakközép-
iskola
5001 Szolnok, Tiszaparti
sétány 2–3.

2500 Ft/fõ

6. Gyengeáramú csoport
52 5423 01 Híradásipari technikus
52 5423 02 Ipari elektronikai

technikus
52 5423 04 Irodagép-technikus
52 5423 06 Mechatronikai technikus
52 5423 07 Mûszaki számítás-

technikai technikus
52 5499 01 Automatizálási technikus

(elektronika szakirány)
7. Erõsáramú csoport

52 5422 01 Elektrotechnikai
technikus

52 5422 02 Erõsáramú elektronikai
technikus

52 5422 03 Villamosgép és
-berendezési technikus

08. Vegyipar szakmacsoport

Ideje:
2008. február 13. 13 óra
Helye:
a versenyzõ iskolája

Ideje:
2008. április 10–11.
Helye:
Pálfy János Mûszeripari
és Vegyipari Szakközép-
iskola
5001 Szolnok, Tiszaparti
sétány 2–3.

2500 Ft/fõ

8. Vegyipari versenyek
52 5412 01 Általános vegyész-

technikus
52 5412 02 Drog- és

toxikológiai technikus
52 5499 10 Vegyipari minõség-

biztosítási technikus
09. Építészet szakmacsoport

Ideje:
2008. február 13. 13 óra
Helye:
a versenyzõ iskolája

Ideje:
2008. április 9–11.
Helye:
Kós Károly Építõipari
Szakközépiskola
3527 Miskolc, Latabár E.
u. 1.

2500 Ft/fõ

9. 52 5801 01 Magasépítõ technikus

10. Könnyûipar szakmacsoport

Ideje:
2008. február 13. 13 óra
Helye:
a versenyzõ iskolája

Ideje:
2008. április 7–8.
Helye:
Ruhaipari Szakközép- és
Szakiskola
5000 Szolnok, Áchim A.
út 12-14.

2500 Ft/fõ

10. 52 5411 08 Ruhaipari technikus
a) modellezõ
b) technológus
c) marketing

11. Faipar szakmacsoport

Ideje:
2008. február 13. 13 óra
Helye:
a versenyzõ iskolája

Ideje:
2008. április 7–8.
Helye:
Jelky András ÁMK
Szakképzõ Iskolája
6500 Baja, Petõfi Sándor
u. 1.

2500 Ft/fõ

11. 52 5411 10 Faipari technikus

12. Nyomdaipar szakmacsoport

Ideje:
2008. február 13. 13 óra
Helye:
a versenyzõ iskolája

Ideje:
2008. április 7–8.
Helye:
Könnyûipari Szakközép-
és Szakiskola
4027 Debrecen, Sétakert
u. 1–3.

2500 Ft/fõ

12. Nyomdaipari versenyek
51 5243 01 Nyomdai gépmester
51 5278 02 Könyvkötõ
52 5278 02 Nyomdai kiadvány- és

képszerkesztõ
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Ssz.
Szak-
ma-

csoport
Komplex tanulmányi versenyek

A verseny idõpontja és helye
Nevezési díjak

elõdöntõ döntõ

16. Ügyvitel szakmacsoport

Ideje:
2008. február 13. 13 óra
Helye:
a versenyzõ iskolája

Ideje:
2008. április 9–11.
Helye:
Andrássy György Köz-
gazdasági Szakközépis-
kola 3300 Eger, Klapka
György u. 7.

2500 Ft/fõ

13. 52 3404 04 Ügyintézõ titkár
14. Idegen nyelvi versenycsoport

54 3404 01 Idegen nyelvi
menedzserasszisztens

54 3404 02 Idegen nyelvi ügyintézõ
titkár

17. Kereskedelem-marketing, üzleti
adminisztráció szakmacsoport

Ideje:
2008. február 13. 13 óra
Helye:
a versenyzõ iskolája

Ideje:
2008. április 10–11.
Helye:
Giorgio Perlasca Ke-
reskedelmi és Vendéglátó-
ipari Szakközépiskola és
Szakiskola
1106 Budapest, Maglódi
út 8.

2500 Ft/fõ

15. 52 7862 02 Kereskedelmi technikus

16. 52 3433 01 Külkereskedelmi
ügyintézõ

Ideje:
2008. április 9–11.
Helye:
Andrássy György Köz-
gazdasági Szakközépis-
kola
3300 Eger, Klapka
György u. 7.

2500 Ft/fõ

17. 54 3433 03 Külkereskedelmi
üzletkötõ

18. Vendéglátás-idegenforgalom
versenyek

Ideje:
2008. február 13. 13 óra
Helye:
a versenyzõ iskolája

Ideje:
2008. április 9–11.
Helye:
Giorgio Perlasca Ke-
reskedelmi és Vendéglátó-
ipari Szakközépiskola és
Szakiskola
1106 Budapest, Maglódi
út 8.

2500 Ft/fõ

18. 52 7822 02 Vendéglátó technikus
19. 52 7872 02 Idegenforgalmi technikus

A versenyeket a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet szervezi és bonyolítja.
A versenyek döntõjén részt vevõ azon tanuló, aki az írásbeli, gyakorlati, illetve szóbeli versenyrészen eléri a ver-
senyrészen megszerezhetõ pontok 60%-át, jeles osztályzatot kap és az adott versenyrésznek megfelelõ vizsgarész letéte-
le alól mentesül a 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 38. § (4) bekezdése szerint, a 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet 7. §
(6) bekezdése alapján.
A vizsgarész(ek) alóli mentesülésrõl és a versenyzõ által elért eredményrõl kiállított Igazolás megküldésével értesíti a
Versenybizottság a versenyzõ iskoláját. A szakképesítõ bizonyítványt az Igazolás alapján a tanuló iskolája mellett
mûködõ szakmai vizsgabizottság adja ki.
Országos Szakmai Tanulmányi Versenyekre (OSZTV) az NSZFI honlapján (www.nive.hu) keresztül lehet nevezni. A
nevezések határideje: 2008. január 15. Felvilágosítás kérhetõ NSZFI Tanácsadási osztályán Körtvélyessy Erikától a
06 1 431-6513 telefonszámon.
A nevezési díj összegét a nevezés visszaigazolását követõen, az elõdöntõ írásbeli tételeinek átvétele elõtt kell megfizet-
ni. A díjfizetést valamennyi, az elõdöntõbe nevezett tanuló után, a meghirdetés szerinti döntõt rendezõ iskola számlaszá-
mára postai befizetéssel vagy átutalással kell teljesíteni. A döntõt rendezõ iskolák számlaszámát az NSZFI a honlapján
közzé teszi.
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b) Szaktantárgyi versenyek

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium a hatáskörébe tartozó szakképesítések országos tanulmányi versenyeit a
szakterületen mûködõ magyarországi, nappali rendszerû képzést folytató – a versenyszabályzatban meghatározott –
szakképzõ iskolák azon tanulói számára, akiknek rendes szakmai vizsgája a versenykiírás tanévének május-júniusi vizs-
gaidõszakában esedékes, az alábbiak szerint hirdeti meg:

Ssz. Versenycsoportok
A verseny idõpontja és helye Nevezési

díjakelõdöntõ döntõ

1. Gyakorlócégek szakmai versenye
(Tanirodai verseny) Ideje:

2008. február 14. 14 óra
Helye:
a versenyzõ iskolája

Ideje:
2008. április 9–11.
Helye:
Andrássy György Közgazdasá-
gi Szakközépiskola
3300 Eger, Klapka György u. 7.

1000 Ft/fõ

2. „Vállalkozás és minõség”****
(Ifjú vállalkozók versenye vállalkozás-,
vállalkozás-gazdálkodási ismeretet ta-
nulók számára)

Ideje:
2008. február 14. 13 óra
Helye:
a versenyzõ iskolája

Ideje:
2008. április 9–11.
Helye:
Andrássy György Közgazdasá-
gi Szakközépiskola
3300 Eger, Klapka György u. 7.

1000 Ft/fõ

3. Országos Protokollverseny
(Protokoll ismereteket tanulók
számára)
kivétel 52340402 Protokoll-ügyintézõ
szakképesítést tanulók

Ideje:
2008. február 7.
Helye:
Szolnoki Kereskedelmi és Vendég-
látó-ipari Szakközépiskola
5000 Szolnok, Károly Róbert út 2.

Keszthely Város vendéglátó, Ide-
genforgalmi, Kereskedelmi Szak-
képzõ Iskolája és Kollégiuma
8360 Keszthely, Mártírok utca 1.

Giorgio Perlasca Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Szakközépiskola és
Szakiskola
1106 Budapest, Maglódi út 8.

Ideje:
2008. március 17–18.
Helye:
Pécsi Kereskedelmi, Idegen-
forgalmi és Vendéglátó Szakkö-
zépiskola
7623 Pécs, Rét út 10.

1000 Ft/fõ

Charles Babbage AUTOCAD*
(Gépészet szakmacsoport technikus
szakképesítései)

Ideje:
2008. február 14. 13 óra
Helye:
a versenyzõ iskolája

Ideje:
2008. március 27–28.
Helye:
Bánki Donát Szakközépiskola
és Gimnázium
2400 Dunaújváros, Bercsényi
út 2.

2500 Ft/fõ4. Komplex csoport**
5. Tantárgyi csoport
6. Inventor

7. Pneumatika verseny***
(Ipari pneumatikát és hidraulikát tantár-
gyi környezetben tanulók számára)

Ideje:
2008. február 15. 13 óra
Helye:
a versenyzõ iskolája

Ideje:
2008. március 31–április 1.
Helye:
Vas- és Villamos-ipari Szak-
képzõ Iskola és Gimnázium
9700 Sopron, Ferenczy J. u. 7.

2500 Ft/fõ

8. Országos Elektronikai Konstrukciós
verseny***
(Ipari elektronikát tantárgyi környezet-
ben tanulók számára)

Ideje:
Külön értesítés szerint

Ideje:
2008. április 18–19.
Helye:
Puskás Tivadar Távközlési
Technikum
1097 Budapest, Gyáli út 22.

2500 Ft/fõ
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Ssz. Versenycsoportok
A verseny idõpontja és helye Nevezési

díjakelõdöntõ döntõ

9. Országos Mikrovezérlõ Alkalmazói
verseny
(Elektronikát tantárgyi környezetben
tanulók és Elektrotechnika-elektronika
szakmacsoport tanulói számára)

Ideje:
2008. február 14. 13 óra
Helye:
a versenyzõ iskolája

Ideje:
2008. április 7–8.
Helye:
Jedlik Ányos Gépipari és
Informatikai Középiskola és
Kollégium
9021 Gyõr, Szent István út 7.

2500 Ft/fõ

10. Pattantyús Országos Számítógépes
Nyomtatott-áramkör Tervezõ
Verseny***
(Elektrotechnika-elektronika
szakmacsoport szakképesítései és az
52 5499 01 Automatizálási technikus,
52 5423 03 Ipari informatikai technikus

szakképesítések)

Ideje:
2008. február 15. 13 óra
Helye:
a versenyzõ iskolája

Ideje:
2008. március 12–13.
Helye:
Pattantyús Á. Géza Ipari Szak-
középiskola és ÁMK
9024 Gyõr, Ikva út 70.

2500 Ft/fõ

Legrand „Villamosszerelési”
komplex verseny

Ideje:
Külön értesítés szerint

Ideje:
2008. április 17–18.
Helye:
Legrand Északkelet-Magyaror-
szági Oktatási és Képzési
Központ
3300 Eger, Rákóczi u. 2.
(Wigner Jenõ Mûszaki, Infor-
matikai Középiskola és Kol-
légium)

díjtalan

11. 52 5422 01 Elektrotechnikai technikus
52 5422 02 Erõsáramú elektronikai

technikus

A versenyeket a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet szervezi és bonyolítja.
A versenyek döntõjén részt vevõ tanulók a 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 38. § (4) bekezdése szerint, a 26/2001.
(VII. 27.) OM rendelet 7. § (6) bekezdése alapján mentesülnek a vizsga vagy vizsgarész letétele alól:
* 33 5401 01 Mûszaki rajzoló (gépész) szakképesítést és jeles osztályzatot kap a döntõ résztvevõi közül az a versenyzõ,
aki az összes pontszám legalább 60%-át eléri. A Versenybizottság a versenyzõ elért eredményérõl a Nemzeti Szakképzé-
si és Felnõttképzési Intézetet az Igazolás megküldésével értesíti. A szakképesítés bizonyítványát az Igazolás alapján a
Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet által mûködtetett vizsgabizottság adja ki.
**a szakmai vizsga elméleti vizsgarésze alól mentesül és jeles osztályzatot kap az alábbi szakképesítések azon végzõs
tanulója, aki az írásbeli, illetve szóbeli versenyrészen eléri a versenyrészen megszerezhetõ pontok 60%-át:
52 5432 07 Fémipari anyagtechnikus, 52 5442 02 Gépésztechnikus, 52 5442 03 Gépgyártás-technológus technikus,
52 5442 04 Gépipari számítástechnikai technikus, 52 5443 01 Acél és fémszerkezeti technikus, 52 5442 05 Gépszer-
kesztõ technikus, 52 5499 01 Automatizálási technikus (gépészet szakirány)
*** a szakmai vizsga gyakorlati vizsgarésze alól mentesül és jeles osztályzatot kap az alábbi szakképesítések azon vég-
zõs tanulója, aki a gyakorlati versenyrészen eléri a versenyrészen megszerezhetõ pontok 60%-át.

◊ Pneumatika verseny: 52 5499 01 Automatizálási technikus (gépészet szakirány), 52 5442 07 Vezérlés- és szabályo-
zástechnikai technikus

◊ Országos Elektronikai Konstrukciós verseny: 52 5423 06 Mechatronikai technikus, 52 5423 02 Ipari elektronikai
technikus, 52 5423 01 Híradásipari technikus, 52 5423 03 Ipari informatikai technikus

◊ Pattantyús Országos Számítógépes Nyomtatott-áramkör Tervezõ Verseny: 52 5499 01 Automatizálási technikus
(elektronikai szakirány), 52 5423 02 Ipari elektronikai technikus, 52 5423 01 Híradásipari technikus, 52 5423 03
Ipari informatikai technikus.

**** a szakmai vizsga alábbi vizsgatantárgya(i) alól mentesül és jeles osztályzatot kap a következõkben felsorolt szak-
képesítések azon végzõs tanulója, aki eléri a verseny döntõjén a megszerezhetõ összpontszám 60%-át: 52 3432 03 Vál-
lalkozási ügyintézõ (Vállalkozásgazdálkodási ismeretek – gyakorlati-írásbeli vizsga); 52 3432 04 Pénzügyi-számviteli
ügyintézõ (Vállalkozásgazdálkodási ismeretek – gyakorlati-írásbeli vizsga); 54 4641 01 Gazdasági informatikus I. (Gaz-
dasági ismeretek – írásbeli – szóbeli vizsga); 52 4641 02 Gazdasági informatikus II. (Gazdasági ismeretek – írásbeli –
szóbeli vizsga); 52 7862 02 Kereskedelmi technikus (Kereskedelmi és vállalkozási ismeretek – írásbeli – szóbeli vizsga,
Marketing ismeretek – szóbeli vizsga); 52 6222 10 Sütõ- és cukrásztechnikus (Gazdasági, szervezési ismeretek – írásbeli
– szóbeli vizsga); 52 3404 04 Ügyintézõ titkár (Gazdasági ismeretek, jogi ismeretek – szóbeli vizsga); 54 3404 02 Ide-
gennyelvi ügyintézõ titkár (Gazdasági ismeretek, jogi ismeretek – szóbeli vizsga).
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A „LEGRAND »Villamosszerelési« komplex verseny” döntõjén résztvevõ, az alábbi szakképesítések azon végzõs
tanulója, aki az írásbeli, gyakorlati illetve szóbeli versenyrészen eléri a versenyrészen megszerezhetõ pontok 60%-át, je-
les osztályzatot kap.
52 5422 01 Elektrotechnikai technikus,
52 5422 02 Erõsáramú elektrotechnikai technikus
Szaktárgyi versenyekre az NSZFI honlapján (www.nive.hu) keresztül lehet nevezni. A nevezések határideje: 2008. ja-
nuár 15. Felvilágosítás kérhetõ NSZFI Tanácsadási osztályán Körtvélyessy Erikától a 06 1 431-6513 telefonszámon.
A nevezési díj összegét a nevezés visszaigazolását követõen, az elõdöntõ írásbeli tételeinek átvétele elõtt kell megfizetni. A
díjfizetést valamennyi, az elõdöntõbe nevezett tanuló után, a meghirdetés szerinti döntõt rendezõ iskola számlaszámára postai
befizetéssel vagy átutalással kell teljesíteni. A döntõt rendezõ iskolák számlaszámát az NSZFI a honlapján közzé teszi.

c) Szakma Kiváló Tanulója Verseny (SZKTV)

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium a hatáskörébe tartozó szakképesítések országos tanulmányi versenyeit a
szakterületen mûködõ magyarországi, nappali rendszerû képzést folytató szakképzõ iskolák azon tanulói számára, akik-
nek rendes szakmai vizsgája a versenykiírás tanévének május-júniusi vizsgaidõszakában esedékes, az alábbiak szerint
hirdeti meg:

Ssz.
Szakma-
csoport

Komplex tanulmányi versenyek
A verseny idõpontja és helye

Nevezési díjak
elõdöntõ döntõ

05. Gépészet szakmacsoport

Ideje:
2008. február 13. 13 óra
Helye:
a versenyzõ iskolája

Ideje:
2008. április 14–16.
Helye:
Eötvös József Szakképzõ
és Mûvészeti Szakközép-
iskola
3534 Miskolc, Gagarin
u. 54.

2500 Ft/fõ

Gépészet csoport A
1. 31 5216 10 Gázvezeték- és -készülék

szerelõ
2. 31 5216 20 Vízvezeték-

és központifûtés-szerelõ

Gépészet csoport B

Ideje:
2008. február 13. 13 óra
Helye:
a versenyzõ iskolája

Ideje:
2008. március 26–28.
Helye:
Dunaferr Szakközép- és
Szakiskola
2400 Dunaújváros, Vas-
mû tér 1–2.

2500 Ft/fõ

3. 31 5233 06 Hegesztõ
4. 31 5233 14 Fémforgácsoló
5. 31 5233 04 Géplakatos
6. 31 5216 16 Szerkezetlakatos

Gépészet csoport C

Ideje:
2008. február 13. 13 óra
Helye: a versenyzõ iskolája

Ideje:
2008. március 31–április 2.
Helye:
Móra Ferenc Szakközép-
iskola, Szakiskola és Kol-
légium
6725 Szeged, Kálvária
sgt. 84.

2500 Ft/fõ

7. 31 5236 03 Szellõzõ- és klímabe-
rendezés-szerelõ

8. 31 5236 01 Ipari- és kereskedelmi
hûtõgépszerelõ

06. Elektrotechnikai-elektronikai szak-
macsoport

Ideje:
2008. február 13. 13 óra
Helye:
a versenyzõ iskolája

Ideje:
2008. március 26–28.
Helye:
Liska József Erõsáramú
Szakközépiskola, Gimná-
zium és Kollégium
5100 Jászberény, Rákóczi
út 13.

2500 Ft/fõ

9. 51 5223 01 Elektronikai mûszerész

17. Kereskedelem-marketing, üzleti
adminisztráció szakmacsoport

Ideje:
2008. február 13. 13 óra
Helye:
a versenyzõ iskolája

Ideje:
2008. március 26–28.
Helye:
Pálffy Miklós Ke-
reskedelmi Szakközép-
iskola és Szakiskola,
Kollégium
9023 Gyõr, Földes Gábor
u. 34–36.

2500 Ft/fõ

10. 33 7862 01 Élelmiszer- és vegyiáru
-kereskedõ

11. 33 7862 03 Ruházati kereskedõ
12. 33 7862 02 Kultúrcikk-kereskedõ
13. 33 7862 04 Vas- és mûszaki kereskedõ
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A versenyeket a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet szervezi és bonyolítja.
A versenyek döntõjén részt vevõ azon tanuló, aki az írásbeli, gyakorlati, illetve szóbeli versenyrészen eléri a versenyré-
szen megszerezhetõ pontok 60%-át, jeles osztályzatot kap és az adott versenyrésznek megfelelõ vizsgarész letétele alól
mentesül 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 38. § (4) bekezdése szerint, a 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet 7. § (6) bekez-
dése alapján.
A vizsgarész(ek) alóli mentesülésrõl és a versenyzõ által elért eredményrõl kiállított igazolás megküldésével értesíti a
Versenybizottság a versenyzõ iskoláját. A szakképesítõ bizonyítványt az igazolás alapján a tanuló iskolája mellett mû-
ködõ szakmai vizsgabizottság adja ki.
A Szakma Kiváló Tanulója Versenyekre (SZKTV) az NSZFI honlapján (www.nive.hu) keresztül lehet nevezni. A ne-
vezések határideje: 2008. január 15. Felvilágosítás kérhetõ NSZFI Tanácsadási osztályán Körtvélyessy Erikától a 06 1
431-6513 telefonszámon.
A nevezési díj összegét a nevezés visszaigazolását követõen, az elõdöntõ írásbeli tételeinek átvétele elõtt kell megfizet-
ni. A díjfizetést valamennyi, az elõdöntõbe nevezett tanuló után, a meghirdetés szerinti döntõt rendezõ iskola számlaszá-
mára postai befizetéssel vagy átutalással kell teljesíteni. A döntõt rendezõ iskolák számlaszámát az NSZFI a honlapján
közzé teszi.

d) Szakmai Tantárgyi Komplex Verseny (SZTKV)

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium a hatáskörébe tartozó szakképesítések országos tanulmányi versenyeit a
szakterületen mûködõ magyarországi, nappali rendszerû képzést folytató – a versenyszabályzatban meghatározott –
szakképzõ iskolák azon tanulói számára, akiknek rendes szakmai vizsgája a versenykiírás tanévének május-júniusi vizs-
gaidõszakában esedékes, az alábbiak szerint hirdeti meg:

Ssz. Versenycsoportok
A verseny idõpontja és helye

Nevezési díjak
elõdöntõ döntõ

1. Géprajz-gépelemek
Ideje:
2008. február 12. 13 óra
Helye:
a versenyzõ iskolája

Ideje:
2008. március 31.
Helye:
Ganz Ábrahám Kéttannyelvû Gyakorló
Szakközépiskola és Szakiskola
1195 Budapest, Üllõi út 303.

2500 Ft/fõ

2. CNC programozás és gépkezelés
Ideje:
2008. február 11. 13 óra
Helye:
a versenyzõ iskolája

Ideje:
2008. április 17–18.
Helye:
Bornemissza Gergely Szakközép-,
Szakiskola és Kollégium
3300 Eger, Kertész u. 128.

2500 Ft/fõ

A versenyeket a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet szervezi és bonyolítja.
A „Géprajz-gépelemek” országos Szakmai Tantárgyi Komplex Versenyen az a versenyzõ, aki a versenyfeladat összes
pontszámnak legalább 60%-át teljesítette, jeles osztályzatot kap és 33 5401 01 Mûszaki rajzoló (gépész) szakképesítést
kap.*
A „CNC programozás és gépkezelés” országos Szakmai Tantárgyi Komplex Versenyen a versenyfeladat összes
pontszámnak legalább 60%-át teljesítõ, fémforgácsoló szakképesítéssel rendelkezõ versenyzõ jeles osztályzatot és
32 5233 02 NC-, CNC gépkezelõ (esztergályos) szakképesítést kap.*
*A Versenybizottság a versenyzõ elért eredményérõl a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézetet az Igazolás
megküldésével értesíti. A szakképesítés bizonyítványát az Igazolás alapján a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési In-
tézet által mûködtetett vizsgabizottság adja ki.
A Szakmai Tantárgyi Komplex Versenyekre (SZTKV) az NSZFI honlapján (www.nive.hu) keresztül lehet nevezni.
A nevezések határideje: 2008. január 15. Felvilágosítás kérhetõ NSZFI Tanácsadási osztályán Körtvélyessy Erikától a
06 1 431-6513 telefonszámon.
A nevezési díj összegét a nevezés visszaigazolását követõen, az elõdöntõ írásbeli tételeinek átvétele elõtt kell megfizetni.
A díjfizetést valamennyi, az elõdöntõbe nevezett tanuló után, a meghirdetés szerinti döntõt rendezõ iskola számlaszámára pos-
tai befizetéssel vagy átutalással kell teljesíteni. A döntõt rendezõ iskolák számlaszámát az NSZFI a honlapján közzé teszi.
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Zárás után érkezett pályázati felhívások

Pályázati felhívás felsõoktatási intézmények vezetõi és oktatói álláshelyeire

A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM
pályázatot hirdet a
KERTÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Gyümölcstermõ Növények Tanszék
teljes munkaidõben foglalkoztatott egyetemi tanári állásra

A kinevezésre kerülõ egyetemi tanár fõbb oktatási feladatai: a faiskolai termesztés, a mezõgazdasági termelés biológiai
alapjai, valamint a növényi mikroszaporítás címû tárgyak BSc-képzésben, illetve a szaporítás- és szaporodásbiológia,
valamint a Kertészettörténet címû tantárgyak MSc magyar, illetve idegen nyelvû (angol, német) képzésben történõ okta-
tása, azok tananyagának fejlesztése, korszerûsítése és oktatása a Kertészettudományi Kar graduális és posztgraduális
képzésben. Részvétel a Kertészettudományi Karhoz akkreditált doktori iskolája munkájában, PhD-hallgatók témaveze-
tése. A témakörhöz kapcsolódó kötelezõ és szakorientált tantárgyak keretében elõadások és gyakorlatok tartása a nappali
tagozatos hallgatók részére, illetve részvétel a levelezõ és határon túli távoktatásban. A tantárgyakhoz kötõdõ diploma-
tervek és tudományos diákköri munkák konzultálása és vezetése. Kiemelten fontos feladata a kapcsolattartás más külföl-
di és belföldi oktatási intézményekkel. A pályázó ismerje az oktatott tárgyak elméletét és gyakorlatát, önálló elképzelése
legyen azok fejlesztésérõl.

A kinevezésre kerülõ egyetemi tanár fõbb kutatási feladatai:
A gyümölcstermesztéshez, valamint a faiskolai termesztéshez kapcsolódó kutató-, fejlesztõmunka végzése, szervezése
és irányítása, különös tekintettel a HPLC-vel végzendõ laboratóriumi vizsgálatokra. Részvétel a hazai és nemzetközi pá-
lyázatokon. Kapcsolatok kiépítése és gondozása hazai és külföldi kutatóhelyekkel. Gondoskodnia kell a saját és az általa
vezetett hallgatók kutatási eredményeinek rangos hazai és nemzetközi folyóiratokban történõ publikálásáról. Részvétel a
hazai és nemzetközi tudományos társaságok munkájában, alkalmanként azok szervezése.

A pályázóval szemben támasztott követelmények:
– a kinevezésre kerülõ egyetemi tanár legyen a kar teljes munkaidõben, közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott,
habilitált vezetõ oktatója,
– rendelkezzen jelentõs tantárgyfelelõsi tapasztalatokkal, valamint magas szintû hazai és nemzetközi tapasztalatokkal a
szakterület oktatása, kutatása és kutatásszervezése terén,
– legyen képes idegen nyelvû oktatásra a legmagasabb szinten,
– végezzen nemzetközi színvonalú kutatómunkát, amihez kiterjedt idegen nyelvû publikációs tevékenység kapcsolódik.

Rovartani Tanszék
teljes munkaidõben foglalkoztatott egyetemi tanári állásra

A kinevezésre kerülõ egyetemi tanár fõbb oktatási feladatai:
A Rovartani Tanszékhez tartozó növényvédelmi, állattani, kertészeti növényvédelmi témakörökben meghirdetett tantár-
gyak oktatása elõadások és gyakorlatok keretében. A lineáris (kétszintû) képzésre történõ átállásból adódó változások-
hoz igazodóan az oktatott tárgyak tananyagainak, szemléltetõ anyagainak fejlesztése, új oktatási segédanyagok, tan-
könyvek írása. Az újonnan induló Növényorvos MSc-képzésben a tanszéki oktatási feladatok szervezése, diplomatervek
és tudományos diákköri munkák irányítása. A növényvédelmi szakmérnökök, növényorvosok továbbképzésének szer-
vezése. Az egyetemen folyó PhD-képzésben feladata a kertészeti kártevõ állatok elleni környezetkímélõ növényvédelmi
biológiai alapjainak, módszereinek oktatása, kutatási témák szervezése, gondozása. Feladata a tanszék infrastrukturális
fejlesztése. Kiemelt feladata a fiatal munkatársak, PhD-hallgatók szakmai fejlõdésének segítése, a kiemelkedõen tehet-
séges diákkörös hallgatók felkutatása és támogatása. Az idegen nyelvû oktatás fejlesztése, nemzetközi oktatócsere-kap-
csolatok bõvítése. Kapcsolattartás más külföldi és belföldi oktatási és kutatási intézményekkel.

A kinevezésre kerülõ egyetemi tanár fõbb kutatási feladatai:
A tanszéken kutató-, fejlesztõmunka végzése, szervezése és irányítása, a kertészeti rovartani és integrált növényvédelmi
kutatás terén. Részvétel a hazai és nemzetközi pályázatokon. Kapcsolatok kiépítése és gondozása más hazai és külföldi
kutatóintézetekkel, továbbá az eredményeket hasznosítani tudó gazdasági szereplõkkel. Kiemelt feladata a tanszéki
TDK-kutatások szervezése. Gondoskodnia kell a saját és hallgatói kutatási eredményeinek hazai és nemzetközi folyóira-
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tokban történõ publikálásáról, a kutatói utánpótlás nevelésérõl. Bekapcsolódás és részvétel a hazai és nemzetközi tudo-
mányos fórumok munkájába, alkalmanként azok szervezése. Tevékeny részvétel a szakmai közéletben.

A pályázóval szemben támasztott követelmények:
– a kinevezésre kerülõ egyetemi tanár legyen a kar teljes munkaidõben, közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott,
habilitált vezetõ oktatója,
– rendelkezzen jelentõs tantárgyfejlesztési tapasztalatokkal, valamint magas szintû hazai és nemzetközi tapasztalatokkal
a szakterület oktatása, kutatása és kutatásszervezése terén,
– legyen képes idegen nyelvû oktatásra a legmagasabb szinten,
– végezzen nemzetközi színvonalú kutatómunkát, amihez kiterjedt idegen nyelvû publikációs tevékenység kapcsolódik.

KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KAR
Közigazgatás-szervezési és Urbanisztikai Tanszék
részmunkaidõben foglalkoztatott egyetemi tanári állásra

A kinevezésre kerülõ egyetemi tanár fõbb feladatai:
– folytasson kutatásokat az elektronikus közigazgatási munkafolyamatok automatizálása terén,
– végezzen nemzetközi színvonalú kutatómunkát, folytasson magyar és idegen nyelvû publikációs tevékenységet,
– aktívan vegyen részt a hazai és nemzetközi tudományos közéletben,
– segítse elõ a fiatal tanszéki munkatársak és a PhD-hallgatók szakmai fejlõdését.

A pályázóval szemben támasztott követelmények:
– a kinevezésre kerülõ egyetemi tanár legyen a kar részmunkaidõben foglalkoztatott, habilitált oktatója, illetve kutatója,
– rendelkezzen egyetemi végzettséggel, tudományos fokozattal,
– legalább tízéves felsõoktatásban eltöltött gyakorlattal, tapasztalattal,
– egy felsõfokú és egy középfokú állami nyelvvizsgával, továbbá
– hazai és nemzetközi tudományos publikációval,
– rendelkezzen jelentõs tantárgyfejlesztési tapasztalatokkal,
– végezzen nemzetközi színvonalú kutatómunkát, amihez idegen nyelvû publikációs tevékenység kapcsolódik,
– rendelkezzék széles körû kapcsolatokkal a szakma gyakorlóival,
– vegyen részt a gazdaságinformatikai BSc és MSc oktatásában, a kapcsolódó MSc-tantárgyak kidolgozásában, oktatá-
sában és továbbfejlesztésében, tananyag írásában,
– vegyen részt egy doktori iskola munkájában,
– aktívan vegyen részt a hazai tudományos közéletben, szervezetekben,
– vegyen részt a PhD-program alapozó tantárgyának angol nyelvû oktatásában.

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR
Szociológiai és Társadalompolitikai Intézet
teljes munkaidõben foglalkoztatott egyetemi tanári állásra

A kinevezésre kerülõ egyetemi tanár fõbb feladatai:
– végezzen kutatásokat a modern metafizika és episztemológia területén, különös tekintettel a szubsztancia-elméletek és
a modális problémák témaköreiben,
– vegyen részt az intézetben folyó oktatásfejlesztési tevékenységben a szociológia és a társadalmi tanulmányok BA-sza-
kokon,
– vegyen részt a szociológia mesterképzés oktatási és tananyag-fejlesztési tevékenységében, valamint a további mester-
szakok oktatásában és fejlesztésében, valamint a további mesterszakok oktatásában és fejlesztésében,
– segítse elõ a fiatal intézeti munkatársak és a PhD-hallgatók szakmai fejlõdését,
– mûködjön közre az intézet hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatának ápolásában.
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A pályázóval szemben támasztott követelmények:
– a kinevezésre kerülõ egyetemi tanár legyen a kar teljes munkaidõben foglalkoztatott habilitált vezetõ oktatója, aki
szakterületének elismert képviselõje,
– végezzen nemzetközi színvonalú kutatómunkát, amihez kiterjedt magyar és idegen nyelvû publikációs tevékenység
kapcsolódik.

A pályázatra vonatkozó általános tudnivalók:
– a pályázó rövid válasza a pályázati kiírásban foglaltakra,
– szöveges szakmai önéletrajz,
– oktatási tevékenységre vonatkozó adatok a tudományágakhoz megállapított sajátos kívánalmak szerinti idõtartamban,
– tudományos és publikációs tevékenység adatai: a teljes tevékenységen belül az utóbbi tíz évben megjelentek, a pályá-
zat szempontjából fontosnak tartott publikációk bibliográfiai adatai, illetve a legfontosabbnak tartott alkotások kellõen
részletes dokumentációja, a pályázó munkáinak visszhangjára vonatkozó, valamint idézettségi adatok, az adott idõszak-
ra vonatkozó teljes publikációs, illetve alkotási listát is mellékelje (publikációs lista összeállítása a MFAB elõírásai
szerint),
– szakmai, közéleti tevékenység.

Mellékelje az alábbi – egyetemi tanári pályázat elbírálásához szükséges – dokumentumok közjegyzõ által hitelesített
(honosított) másolatát:
– egyetemi szintû végzettséget igazoló okmány,
– doktori fokozat (PhD, DLA, a tudományok kandidátusa, a tudományok doktora, külföldön szerzett és honosított vagy
elismert tudományos fokozat) okmányai,
– habilitációs oklevél,
– idegennyelv-ismeret, illetve az idegen nyelvû elõadókészség bizonyítása,
– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– pályázati adatlap (elõlap),
– személyi adatlap (a pályázattól elkülönítve egy példányban),
– a pályázatot benyújtó által megjelölt azon tudományág, amely tudományágban illetékes MFAB-bizottság kívánalom-
rendszere szerint történjék a MFAB véleményezése. Multi-, illetve interdiszciplináris tudományterületeken jelölje meg a
pályázó azokat a tudományágakat, amelyekben pályázik,
– szándéknyilatkozat arról – amennyiben a pályázó korábban egyetemi vagy fõiskolai tanári kinevezést kapott –, hogy
hány munkakört milyen tevékenységgel kíván betölteni,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul pályázati anyagának megismeréséhez a jogszabályokban, valamint az
egyetemi szabályzatokban rögzített bizottságok és testületek részére,
– fentieken kívül kérjük csatolni a pályázó nyilatkozatát az egyetemen/fõiskolán kívül fennálló munkaviszonyáról, köz-
alkalmazotti/köztisztviselõi jogviszonyairól, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyairól, azok tartalmáról és idõbeli
behatároltságáról,
– továbbá minden olyan dokumentum, irat csatolása, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak
tart.

Az egyetemi tanári kinevezésre határozatlan idõtartamra – várhatóan – 2008. szeptember 1-jével kerül sor.
Az egyetemi tanári állásokra pályázóknak meg kell felelniük a 2005. évi CXXXIX. felsõoktatási törvényben és a Buda-
pesti Corvinus Egyetem szervezeti és mûködési rendjében rögzített feltételeknek.
A pályázatoknak a Budapesti Corvinus Egyetem rektorának címezve egy eredeti és öt fénymásolt példányban kell (az
egyetem Humán Erõforrás Irodája részére 1093 Budapest, Közraktár u. 4–6. VI. emelet 639.) beérkeznie az Oktatási
Közlönyben történt közzétételt követõ 30 napon belül. Továbbá a pályázó benyújtásával egyidejûleg a pályázati anyagot
(maria.czinger@uni-corvinus.hu) elektronikus postai címre is – a végzettséget, tudományos fokozatot, nyelvismeretet,
valamint egyéb szakmai képesítést igazoló dokumentumok (másolatának) kivételével – meg kell küldeni. A pályázatok
elbírálása az OKM, illetõleg a MAB ütemezésének megfelelõen történik.
A pályázatokkal kapcsolatban részletes szakmai felvilágosítást a Kertészettudományi Kar Dékáni Hivatala (telefon:
482-6298), a Közigazgatás-tudományi Kar Dékáni Hivatala (482-6611), továbbá a Társadalomtudományi Kar Dékáni
Hivatala ad (telefon: 482-7212), egyéb, a pályázatok összeállításával kapcsolatos információ a Humán Erõforrás Iroda
munkatársától (telefon: 482-7123) kérhetõ.

Dr. Mészáros Tamás s. k.,
rektor

3532 OKTATÁSI KÖZLÖNY 32. szám



AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR
pályázatot hirdet
Kémiai Intézetbe
egyetemi docensi állásra

A kinevezendõ egyetemi docens oktatási feladata: szervetlen, preparatív vagy fémorganikus kémia elõadások tartása, a
kapcsolódó gyakorlatok megszervezése, felügyelete, kötelezõen választható és speciális laboratóriumi gyakorlatok ko-
ordinálása és vezetése.
A jelölt készen álljon tudományos diákköri munkák és szakdolgozatok irányítására, valamint doktori témák vezetésére.

A kinevezendõ egyetemi docens kutatási feladata: a szervetlen és/vagy fémorganikus kémiához kapcsolódjon, ebben je-
lentõs súllyal kell szerepelni szintetikus és molekulaszerkezeti témáknak. Ezek a kutatások nemzetközi mércével mérve
is jelentõsek, publikációkkal, tudományos elõadásokkal, hasznosítható eredményekkel dokumentálhatók legyenek. El-
várjuk az aktív pályázati tevékenységet is, amellyel az említett kutatások anyagi feltételei biztosíthatók, valamint aktív
részvételt nemzetközi tudományos együttmûködésben és a tudományos közéletben.

Pályázati feltételek:
– az FTV, az egyetem és a Kémiai Intézet szabályzatában elõírt követelmények,
– legalább nyolc év oktatási tapasztalat, amelybe beszámítható maximum három év szakirányú (kutatási) tevékenység,
– habilitáció,
– rendszeres nemzetközi publikációs tevékenység a megadott kutatási területen,
– sikeres pályázati tevékenység témavezetõként, illetve közremûködõként.

A pályázók rendelkezzenek szakirányú egyetemi végzettséggel, tudományos fokozattal, az ELTE habilitációs szabály-
zat 33. §-ának megfelelõ habilitációval, és feleljenek meg a felsõoktatási törvényben, valamint az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem szervezeti és mûködési szabályzatában foglalt feltételeknek.

A pályázathoz mellékletként két példányban csatolni kell:
– személyi adatlapot (a TTK Dékáni Titkárságán kapható, illetve a kar honlapjáról letölthetõ adatlap),
– szakmai önéletrajzot és max. egy oldal terjedelmû tömörített változatot,
– publikációs jegyzéket,
– idézettségi jegyzéket, amelyet a pályázó szakterületén szokásos formában és saját belátása szerinti részletezettséggel
állít össze,
– minden olyan dokumentumot, mely a pályázó saját megítélése szerint a pályázat elbírálásánál figyelembe veendõ lehet,
– írásos beleegyezést arról, hogy pályázati anyagába a bíráló grémiumok tagjai betekinthetnek,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– végzettség, tudományos fokozat, nyelvvizsga-bizonyítvány közjegyzõ által hitelesített másolatát. Közjegyzõi hitelesí-
tésre csak akkor van szükség, ha az adatok nem állnak az egyetem rendelkezésére.

A szabályszerûen elkészített pályázatokat a megjelenéstõl számított 30 napon belül kell benyújtani a TTK Dékáni Tit-
kárságán (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A I. emelet 127. szoba. Telefon: 372-2545).

Dr. Hudecz Ferenc s. k.,
rektor

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
pályázatot hirdet
Belsõ Ellenõrzési Szervezet
belsõ ellenõrzési vezetõ posztjának betöltésére

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

A belsõ ellenõrzési vezetõi megbízás 2007. december 1-jétõl számított öt évre szól.

A vezetõi pályázatnak tartalmaznia kell:
a) a szakmai önéletrajzot,
b) az oklevelek hiteles másolatát,
c) a vezetõi tapasztalatokat, vezetõi gyakorlat bemutatását,
d) a belsõ ellenõrzési vezetõ feladatainak megvalósításához kapcsolódó vezetõi elképzeléseket, a motivációt, helyzetér-
tékelést, vezetõi programot,
e) három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
f) nyilatkozatot az összeférhetetlenségrõl, valamint nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az illetékes személyek és testü-
letek a teljes pályázati anyagot megismerhetik.

A belsõ ellenõrzési vezetõ feladatai különösen:
a) a Pécsi Tudományegyetem stratégiáinak megvalósítását elõsegítõ, kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves
ellenõrzési tervek összeállítása, a tervek végrehajtása, azok megvalósításának nyomon követése,
b) belsõ ellenõrzési tevékenység megszervezése, az ellenõrzések végrehajtásának irányítása, az ellenõrzések összehan-
golása,
c) ellenõrzési jelentés, éves ellenõrzési jelentés és összefoglaló ellenõrzési jelentés összeállítása,
d) gondoskodni arról, hogy a belsõ ellenõrzési tevékenység során alkalmazásra kerüljenek a belsõ ellenõrzési tevékeny-
ség minõségét biztosító eljárások, módszertani útmutatók,
e) gondoskodni arról, hogy a belsõ ellenõrzési tevékenység elõsegítse a Pécsi Tudományegyetem jogszabályoknak meg-
felelõ, törvényes és hatékony mûködését, valamint az egyetemi vezetés fejlesztési, racionalizálási elképzeléseinek leg-
hatékonyabb megvalósulását,
f) tanácsadással, ellenõrzési, vizsgálati javaslatokkal elõsegíteni a Pécsi Tudományegyetem racionális humán-, illetve
pénzügyi erõforrás gazdálkodását, a belsõ ellenõrzési rendszer fejlesztését, a szabálytalanságkezelési rendszerek fejlesz-
tését.

A belsõ ellenõrzési vezetõ további feladatait a belsõ ellenõrzési kézikönyv, valamint a költségvetési szervek belsõ ellen-
õrzésérõl szóló 193/2003. (XI. 26.) kormányrendelet tartalmazza.
A pályázatokat 2008. január 15-ig a Pécsi Tudományegyetem rektorának címezve kell eljuttatni (7633 Pécs, Szántó Ko-
vács János utca 1/B., levélcím: 7602 Pécs., Pf. 219) két példányban. A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Pécsi Tudo-
mányegyetem belsõ ellenõrzési vezetõ megbízatására”. A pályázatokat a fenti idõpontig elektronikus formában a követ-
kezõ e-mail címre is el kell küldeni: szittare@rektori.pte.hu.

Dr. Gábriel Róbert s. k.,
rektor

SEMMELWEIS EGYETEM
rektora pályázatot hirdet az
ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KARON ÉS A TESTNEVELÉSI ÉS SPORTTUDOMÁNYI KARON
docensi álláshelyek betöltésére

Az álláshelyek 2008. július 1-jétõl betölthetõek, határozatlan idõre szóló kinevezéssel.

Általános feladatok: részvétel az oktató-nevelõ (pl. gyakorlatvezetés, tantermi elõadás, TDK nevelõmunka, továbbkép-
zés) és tudományos munkában, valamint az egészségügyi ellátásban.
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Általános pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– a pályázott szak mûveléséhez alkalmas egyetemi diploma,
– szakvizsga megléte (amennyiben az az adott szakterületen megszerezhetõ),
– elismert szakmai és tudományos tapasztalat,
– szakmai gyakorlat,
– tudományos fokozat megléte, ami lehet:

– doktori fokozat,
– a tudomány(ok) kandidátusa,
– a tudomány(ok) doktora,
– külföldön szerzett és honosított vagy elismert tudományos fokozat,
– az Ftv. 150. § (3) bekezdése szerinti díj, helyezés, szakképzettség és elismerés,

– szakterületen jelentõs tudományos tevékenység,
– legalább egy világnyelven elõadás tartására képes, mind az általa mûvelt tudományterületen, mind az oktatott tantárgy
teljes tematikai spektrumában,
– legalább 10 éves oktatói múlt,
– a pályázó tevékenysége feleljen meg az általános szakmai etikai normáknak,
– alkalmasság a hallgatók, a doktori képzésben részt vevõk, a tanársegédek tanulmányi és tudományos munkájának szer-
vezésére, vezetésére,
– példamutató, követendõ magatartásmód a hallgatók, a doktori képzésben részt vevõk és valamennyi munkatárs számára.

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR
ORTOPÉDIAI KLINIKA
egyetemi docensi álláshely betöltésére

Speciális feladatok:
– a klinika gyerekortopédiai osztályának vezetése,
– gyermekortopédiai tárgykörû egyetemi elõadások tartása magyar és angol nyelven.

Speciális feltételek:
– ortopédiai szakvizsga,
– gyerekortopédiai osztályon eltöltött 10 év,
– angol nyelvvizsga.

II. SZ. GYERMEKGYÓGYÁSZATI KLINIKA
egyetemi docensi álláshelyére

Speciális feladatok:
– részvétel a klinika hemato-onkológiai gyógyító-megelõzõ (osztályos, ambuláns) munkájában,
– a veleszületett thrombophiliás családok gyermekeinek gondozása és kezelése, véralvadási zavarok kivizsgálása és
gyógyítása,
– magas szintû tudományos kutatás végzése a gyermek-hematológia témakörében (ezen belül az akut lymphoid leukémi-
ák diagnosztikája és kezelése új lehetõségeinek vizsgálata) és ezek rendszeres publikációja tudományos közlemények-
ben, kongresszusokon,
– aktív részvétel a klinika magyar, angol és német nyelvû oktató-nevelõ munkájában.

Speciális feltételek:
– PhD tudományos fokozat a gyermek-hematológia tárgykörében,
– csecsemõ- és gyermekgyógyászati és klinikai hematológiai szakvizsga,
– szakmai, tudományos eredmények, publikációk gyermek-hematológiai témakörben,
– oktatási gyakorlat magyar, angol és német nyelven,
– tudományos diákköri munka, valamint magyar és angol nyelvû szakdolgozatok témavezetõi feladatának ellátása,
– legalább két világnyelv ismerete.
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II. SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA
egyetemi docens álláshelyére

Speciális feladatok:
– az Osteodenzitometriás laboratórium vezetése,
– az orvosképzésben, az orvostovábbképzésben való részvétel.

Speciális feltételek:
– belgyógyászati és endokrinológiai szakvizsga,
– angolnyelv-ismeret.

RADIOLÓGIAI ÉS ONKOTERÁPIÁS KLINIKA
egyetemi docensi álláshelyére

Speciális feladatok:
– szakorvosjelöltek bevonása a radiológiai témájú kutatásokba,
– részvétel a tudományos utódnevelésben,
– radiológiai kutatások koordinálása,
– a radiológiai témakörben pályázati aktivitás növelése,
– angiográfiás profil beindítása.

Speciális feltételek:
– radiológiai szakképesítés,
– MTA doktora tudományos fokozat.

EGÉSZSÉGÜGYI INFORMATIKAI FEJLESZTÕ ÉS TOVÁBBKÉPZÕ INTÉZET
egyetemi docensi álláshelyére

Speciális feladatok:
– az indítandó informatikus egészségügyi menedzser (MSc) szak szakfelelõsi teendõinek ellátása,
– javaslattétel a szak kurrikulumára, annak gondozása,
– tantárgyi programok és tematikák összehangolása,
– a képzés oktatási menedzselése,
– az Egészségügyi Informatikai Fejlesztõ és Továbbképzõ Intézet tudományos tevékenységének koordinálása.

Speciális feltételek:
– tudományos fokozat az (egészségügyi) informatika területén,
– tudományos tevékenység (publikációs) és gyakorlat az egészségügyi információs rendszerek tervezése, fejlesztése,
implementálása, üzemeltetése területén,
– tudományos tevékenység az egészségügyi gazdaságtan területén.

ORVOSI VEGYTANI, MOLEKULÁRIS BIOLÓGIAI ÉS PATOBIOKÉMIAI INTÉZET
egyetemi docensi álláshelyére

Speciális feladatok:
– az intézet biokémia oktatásával kapcsolatos tanulmányi felelõs tisztség ellátása.

Speciális feltételek:
– kiemelkedõ tudományos pályafutás.
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II. SZ. PATOLÓGIAI INTÉZET
egyetemi docensi álláshelyére

Speciális feladatok:
– tantermi elõadások tartása, és részvétel a gyakorlati oktatásban magyar, angol és német nyelven,
– hisztopathológiai diagnosztikus munkában való részvétel,
– tematikus humán makromorphológiai oktatási anyag kialakításának irányítása, különös tekintettel a múzeumi prepará-
tumok kidolgozására és technikájára,
– tudományos kutató és pályázati tevékenység,
– pathológiai labortechnikai innovációs tevékenység irányítása.

Speciális feltételek:
– pathológus-szakvizsga,
– ráépített cytopathologusi szakvizsga,
– legalább 10 éves szakmai és egyetemi oktatási tevékenység,
– PhD (doktori) vagy azzal egyenértékû tudományos minõsítés a pathológia területén,
– aktív pathológiai labortechnikai fejlesztési tevékenység bejelentett szabadalom/szabadalmak által dokumentálva,
– labortechnikai témában publikációs tevékenység (szakkönyv és közlemények),
– hosszabb (többéves), tudományos publikációval alátámaszthatóan eredményes kutatási tevékenység,
– angol és német nyelv dokumentált felsõfokú ismerete.

ÉLETTANI INTÉZET
egyetemi docensi álláshelyére

Speciális feladatok:
– részvétel az intézet graduális és postgraduális oktatásában magyar és német nyelven,
– cirkadián ritmus élettani szerepét kutató laboratórium vezetése.

Speciális feltételek:
– legalább 10 éves élettani oktatási tapasztalat (ezen belül legalább 5 tanéven keresztül tantermi elõadások tartása ma-
gyar és német nyelven),
– a hallgatók eredményei alapján dokumentálhatóan sikeres TDK témavezetõi tevékenység,
– cirkadián ritmus sikeres kutatását és molekuláris biológiai módszerek sikeres alkalmazását igazoló eredeti közlemények.

TESTNEVELÉSI ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR
Atlétikai Tanszék
kettõ egyetemi docensi álláshelyére

1.
Speciális feladatok:
– az atlétikai futások elméletének és gyakorlatának oktatása a testnevelõ-edzõ, a sportszervezõ és a rekreáció szakon,
– kutatási feladatok ellátása a gyorsaság fejlesztése területén, hozzájárulás a vágta-, a váltó és gátfutás korszerû edzés-
módszereinek kidolgozásához,
– e témakörben TDK- és PhD-munkák irányítása,
– vágta-, gát- és váltófutás edzésére specializálódott szakcsoportok irányítása,
– tantárgyfelelõsi feladatok ellátása az új képzési struktúra szerinti alapképzési programokban.

2.
Speciális feladatok:
– az atlétikai többpróba és a dobások elméletének és gyakorlatának oktatása az új BSc és a bevezetésre kerülõ MSc sza-
kokon,
– kutatási feladatok ellátása a többpróba és az ugrás fejlesztése területén, hozzájárulás az összes versenyzés edzésmód-
szereinek kidolgozásához, e témakörben TDK- és PhD-munkák irányítása,
– a többpróba edzésre specializálódott szakcsoportok irányítása,
– tantárgyfelelõsi feladatok ellátása az új képzési struktúra szerinti alapképzési programokban.
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Küzdõsportok Tanszék
egyetemi docensi álláshelyére

Speciális feladatok:
– birkózás tantárgy oktatása valamennyi szakon és tagozaton,
– tudományos munka végzése, eredmények közzététele magyar és idegen nyelven,
– oktatói-kutatói utánpótlás nevelése,
– részvétel hazai és nemzetközi szakmai rendezvényeken,
– jegyzetek, tankönyvek, szakkönyvek írása.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a pályázó jelentkezése a pályázati kiírásban foglaltakra,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– önéletrajz,
– diploma, vagy (helyben) hitelesített másolata,
– szakvizsga-bizonyítványok vagy (helyben) hitelesített másolata (amennyiben pályázati feltétel),
– tudományos fokozatot tanúsító okirat vagy (helyben) hitelesített másolata,
– nyelvvizsga-bizonyítvány, vagy (helyben) hitelesített másolata,
– orvosok és gyógyszerészek alap- és mûködési nyilvántartási igazolványa vagy (helyben) hitelesített másolata,
– „Személyi adatlap” (beszerezhetõ az Egyetem Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságán, vagy letölthetõ a
www.old.sote.hu/human honlapról),
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát az Egyetem Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzatában rögzített bizottságok és testületek megismerjék,
– „Kérdõív az egyetemi docensi kinevezések elbírálásának szempontjaihoz” címû nyomtatvány, (beszerezhetõ az egye-
tem Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságán, vagy letölthetõ a www.old.sote.hu/human honlapról),
– megjelent közlemények elsõ oldalának fénymásolata,
– tudományos munkák jegyzéke (a kérdõívet és a kérdõív alapján összeállított tudományos munkák jegyzékét a Semmel-
weis Egyetem Központi Könyvtárában kell hitelesíttetni.),
– az önéletrajzot és a kérdõívet elektronikus formában is csatolni kell floppyn vagy az uanita@rekhiv.sote.hu e-mail
címre.

A pályázat beadási határideje: az Oktatási Közlönyben történõ megjelenést követõ 30. nap.
A pályázatok elbírálásának határideje: legkésõbb 2008. június 30.
A szabályszerûen összeállított pályázatokat két példányban az Egyetem Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságára
(1085 Budapest, Üllõi út 26. munkaügyi épület I. emelet 106-os szoba, tel.: 06 (1) 459-1500/5107-es mellék, ügyintézõ:
Urbán Anita) kell benyújtani.

EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR
fõiskolai docensi álláshelyek betöltésére

Az álláshelyek a pályázatok elbírálását követõen, legkésõbb 2008. március 1-jétõl betölthetõek, határozatlan idõre szóló
kinevezéssel.

Általános pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– egyetemi végzettség,
– tudományos fokozat,
– legalább egy világnyelv elõadó és vitaképes ismerete,
– jó kommunikációs és elõadó-képesség.
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EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR
ÁPOLÁSTUDOMÁNYI ÉS EGÉSZSÉGPEDAGÓGIAI INTÉZET
kettõ fõiskolai docensi álláshely

1.
Ellátandó feladatok:
– ápolástan tantárgy elméleti és gyakorlati oktatása a kar valamennyi szakán,
– szakterületének megfelelõen választható tantárgyak hirdetése,
– szakterületén hazai és nemzetközi kapcsolatok ápolása, bõvítése,
– jegyzetek, e-learning és más oktatási segédanyagok készítése.

Speciális feltételek:
– orvosegyetemi diploma és/vagy felsõfokú szakirányú végzettség,
– felsõoktatásban szerzett értékelhetõ oktatói tapasztalat.

2.
Ellátandó feladatok:
– pszichológia tantárgy elméleti és gyakorlati oktatása a kar valamennyi szakán,
– szakterületének megfelelõen választható tantárgyak hirdetése,
– az oktatók szakmai és tudományos tevékenységének segítése,
– jegyzetek, e-learning és más segédanyagok készítése.

Speciális feltételek:
– pszichológusi szakképzettség,
– felsõoktatásban szerzett értékelhetõ oktatói tapasztalat.

Egészségtudományi Klinikai Tanszék
fõiskolai docensi álláshely

Ellátandó feladatok:
– optometrista szakirány szakmai tantárgyainak oktatása,
– demonstrációs termi gyakorlati oktatás fejlesztése,
– tantárgyfelelõsi feladatok ellátása,
– továbbképzési programok fejlesztése,
– közremûködés a szakdolgozat, TDK- és PhD-hallgatók tutorálásában,
– jegyzetek, e-learning és más oktatási segédanyagok készítése,
– részvétel a tanszék tudományos kutató munkájának fejlesztésében.

Speciális feltételek:
– orvosegyetemi diploma,
– szemész szakorvosi képesítés,
– legalább 10 éves klinikai gyakorlat,
– felsõoktatásban szerzett gyakorlati oktatói tevékenység.

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZET
kettõ fõiskolai docensi álláshely

1.
Ellátandó feladatok:
– szociálpolitika, szociális munka tantárgyak oktatása a kar valamennyi szakán,
– szakterületének megfelelõen választható tárgyak hirdetése,
– kreditrendszerû tantervek készítése,
– jegyzetek, e-learning és más oktatási segédanyagok készítése,
– részvétel az intézet tudományos és kutatómunkájában, tantárgy-, tananyag- és képzésfejlesztésében.
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Speciális feltételek:
– szociológusi szakvizsga,
– felsõoktatásban szerzett, értékelhetõ oktatói gyakorlat,
– számottevõ szakmai tudományos és publikációs tevékenység.

2.
Ellátandó feladatok:
– közgazdaságtan és egészségügyi gazdaságtan tantárgyak oktatása a kar valamennyi szakán,
– szakterületének megfelelõen választható tárgyak hirdetése,
– kreditrendszerû tantervek készítése,
– jegyzetek, e-learning és más oktatási segédanyagok készítése,
– részvétel az intézet tudományos és kutatómunkájában, képzésfejlesztésében.

Speciális feltételek:
– közgazdász vagy közgazdász tanári végzettség,
– felsõoktatásban szerzett, számottevõ oktatói gyakorlat.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a pályázó jelentkezése a pályázati kiírásban foglaltakra,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– önéletrajz,
– diploma, vagy (helyben) hitelesített másolata,
– szakvizsga-bizonyítványok vagy (helyben) hitelesített másolata (amennyiben pályázati feltétel),
– tudományos fokozatot tanúsító okirat vagy (helyben) hitelesített másolata,
– nyelvvizsga-bizonyítvány, vagy (helyben) hitelesített másolata,
– orvosok és gyógyszerészek alap- és mûködési nyilvántartási igazolványa vagy (helyben) hitelesített másolata,
– „Személyi adatlap” (beszerezhetõ az egyetem Humánforrás-gazdálkodási Igazgatóságán, vagy letölthetõ a
www.old.sote.hu/human honlapról),
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát az egyetem Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzatában rögzített bizottságok és testületek megismerjék,
– „Kérdõív az egyetemi docensi kinevezések elbírálásának szempontjaihoz” címû nyomtatvány, (beszerezhetõ az egye-
tem Humánforrás-gazdálkodási Igazgatóságán, vagy letölthetõ a www.old.sote.hu/human honlapról),
– megjelent közlemények elsõ oldalának fénymásolata,
– tudományos munkák jegyzéke (a kérdõívet és a kérdõív alapján összeállított tudományos munkák jegyzékét a Semmel-
weis Egyetem Központi Könyvtárában kell hitelesíttetni.),
– az önéletrajzot és a kérdõívet elektronikus formában is csatolni kell floppyn vagy az uanita@rekhiv.sote.hu e-mail
címre.

A pályázat beadási határideje: az Oktatási Közlönyben történõ megjelenést követõ 30. nap.
A pályázatok elbírálásának határideje: legkésõbb 2008. február 29.
A szabályszerûen összeállított pályázatokat két példányban az Egyetem Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságára (1085
Budapest, Üllõi út 26. munkaügyi épület I. emelet 106-os szoba, ügyintézõ: Urbán Anita, tel.: 06 (1) 459-1500/5107-es mel-
lék) kell benyújtani.

Dr. Tulassay Tivadar s. k.,
rektor

ESZTERHÁZY KÁROLY FÕISKOLA
rektora (3300 Eger, Eszterházy tér 1.)
pályázatot hirdet a
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Amerikanisztikai Tanszékére
fõiskolai docensi állásra

A kinevezendõ fõiskolai docens feladata: indián kultúrák, amerikai kisebbségek, elsõsorban indiánok irodalmi tevékeny-
sége, amerikai irodalom a kezdetektõl a 20. sz. második feléig c. tárgyak oktatása, azok koordinálása, szakdolgozatok
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vezetése. Segíteni a tanszék oktató-, kutatómunkáját. A pályázó rendelkezzen szakirányú egyetemi végzettséggel,
PhD-fokozattal az amerikai indián oktatáspolitika témakörben.
Pályázatot az nyújthat be, aki megfelel oktatási, tudományos szempontból a fõiskolai docensi kinevezés feltételeinek.

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Állattani Tanszékére
fõiskolai docensi állásra

A pályázó feladata lesz az összehasonlító élettan I–II. elõadások és gyakorlatok tartása, biometriaelõadás és gyakorlat
BSc-s hallgatók számára, valamint a késõbbiekben bioinformatika tárgy oktatása. A fenti tárgyak oktatása a levelezõ
képzésben, valamint oktatási feladatok vállalása felsõfokú szakképzésben részt vevõk számára. Idegen nyelvû elõadá-
sok tartása szakterületébõl igény esetén. Feladata továbbá kutatási tevékenység folytatása a neurobiológia és bioinfor-
matika területén, ebbe a munkába hallgatók bevonása. Saját kutatásai finanszírozására pályázati tevékenység hazai és
EU-s források megszerzésére. A pályázó rendelkezzen szakirányú egyetemi végzettséggel, PhD-fokozattal, kiemelkedõ
publikációs tevékenységgel.
Pályázatot az nyújthat be, aki megfelel oktatási, tudományos szempontból a fõiskolai docensi kinevezés feltételeinek.
A pályázathoz mellékelni kell szakmai önéletrajzot, tudományos munkák jegyzékét, 30 napnál nem régebbi hatósági er-
kölcsi bizonyítványt, a végzettséget, tudományos minõsítést, nyelvismeretet tanúsító okiratok másolatát.
A pályázatot az intézmény rektorának címezve (3300 Eger, Eszterházy tér 1.) kell benyújtani a megjelenéstõl számított
egy hónapon belül.

Dr. Hauser Zoltán s. k.,
rektor

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM
rektora pályázatot hirdet a
KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
Marketing és Menedzsment Tanszékén
egyetemi tanári munkakör betöltésére

A meghirdetett egyetemi tanár munkakörre csak a Széchenyi István Egyetem oktatói nyújthatnak be pályázatot.

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata, hogy
– mûvelt tudományterületének megfelelõen tantárgyfelelõsként elõadásokat tartson, részt vegyen a doktori képzésben,
vizsgáztasson,
– folyamatosan eredményes tudományos munkát végezzen és eredményeit szaklapokban, hazai és nemzetközi tudomá-
nyos konferenciákon, szakkönyvekben rendszeresen publikálja,
– tudományterületén részt vegyen a tantervek korszerûsítésében,
– mûvelt tudományterületén beosztott oktatók oktatási tevékenységét és tudományos munkáját vezesse,
– diplomaterv, szakdolgozat illetve TMDK témákat jelöljön ki és irányítsa a hallgatók ez irányú munkáját,
– aktívan részt vegyen a tudományos közéletben.

A pályázónak a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 87. § (4) bekezdésében meghatározottaknak megfele-
lõen rendelkeznie kell
– doktori (tudományos) fokozattal [ideértve a tudomány(ok) doktora ill. kandidátusa fokozatot is),
– hazai és nemzetközi publikációkkal,
– aktív részvétellel a hazai és nemzetközi tudományos közéletben.

A pályázó a pályázatában tüntesse fel nevét, munkahelyét, beosztását, munkaköri besorolását.

A pályázat mellékleteiként csatolni kell:
– pályázati adatlapot (minta az egyetem Rektori Hivatalában szerezhetõ be),
– a szakmai-tudományos, illetve mûvészeti munkára vonatkozó elképzeléseit (max. két oldal terjedelemmel),
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– a magyar akkreditációs bizottság SZMSZ-ének az „Egyetemi és fõiskolai tanári pályázatok elbírálásának jogszabályi
háttere és kívánalomrendszere” címû melléklete II. fejezetében felsoroltakat az ott leírt tartalmi és alaki szabályok sze-
rint (hozzáférhetõ a http://www.mab.hu honlapon keresztül),
– a szakképzettséget, tudományos fokozatot, illetve egyéb képzettséget (pl. idegennyelv-ismeretet) tanúsító okiratok
közjegyzõ által hitelesített másolatát,
– erkölcsi bizonyítványt.

A pályázatot az Oktatási Közlönyben történt közzétételt követõ 30 napon belül, az egyetem rektorához címezve kell be-
nyújtani (9026 Gyõr, Egyetem tér 1.).
A pályázatot (a dokumentummásolatok kivételével) egyidejûleg elektronikus formában is el kell küldeni az iro@sze.hu
elektronikus postai címre.
A pályázat benyújtásával kapcsolatosan további információk kaphatók dr. Író Béla fõtitkárnál a (96) 503-402 telefonszá-
mon.

Dr. Szekeres Tamás s. k.,
rektor

A TESSEDIK SÁMUEL FÕISKOLA
rektora pályázatot hirdet a
GAZDASÁGI FÕISKOLAI KAR (Békéscsaba)
dékáni megbízás betöltésére

A megbízás 2008. március 1-jétõl 2012. február 29-ig szól.

A megbízás feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények:
– egyetemi végzettség a kar profiljába tartozó tudományterületek valamelyikén,
– ismertség a kar képzéséhez kapcsolódó tudományágak valamelyikében hazai és nemzetközi téren, elismertség felsõok-
tatási és/vagy szakmai fórumokon,
– legalább 3 éves felsõoktatási vezetõi gyakorlat,
– alkalmasság a kar oktatási, tudományos, igazgatási, gazdálkodási, humánpolitikai tevékenységének irányítására,
– koncepciózusság a kar oktatási, tudományos tevékenysége fejlesztésében és korszerûsítésében.

A dékán feladata:
– a fõiskolai kar képviselete,
– a kar szervezeti egységeinek összehangolt irányítása és ellenõrzése,
– gazdálkodás a kar költségvetési kereteivel,
– a fõiskola Szervezeti és mûködési szabályzatában meghatározottak szerinti munkáltatói jogkör gyakorlása,
– a kar oktatási, kutatási, tudományos és továbbképzési tevékenységének vezetése,
– a karon folyó képzés fejlesztése és korszerûsítése,
– a kar szakmai-közéleti és nemzetközi tevékenységének irányítása,
– a felsõoktatási törvényben, valamint a fõiskola Szervezeti és mûködési szabályzatában meghatározott további felada-
tok,
– a kar pályázati tevékenységének felügyelete.

A dékáni megbízásra pályázhatnak tudományos fokozattal rendelkezõ egyetemi tanárok, fõiskolai tanárok és egyetemi
docensek.

A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó jelenlegi munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– eddigi szakmai, oktatói, tudományos munkásságának, vezetõi tevékenységének részletes ismertetését,
– a kar vezetésével és fejlesztésével kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzelését,
– szakmai kapcsolatait és fontosabb tanulmányútjait.
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A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– tudományos publikációk jegyzékét,
– minden olyan okiratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a jogszabályokban és a fõiskolai szabály-
zatokban rögzített testületek megismerhetik.

A pályázatot az Oktatási Közlönyben történõ megjelenést követõ 30 napon belül kell két példányban a Tessedik Sámuel
Fõiskola rektorához benyújtani (5540 Szarvas, Szabadság út 2.).

A pályázatokkal kapcsolatban bõvebb felvilágosítást a Tessedik Sámuel Fõiskola rektora ad: telefon: (66) 216-581.

Dr. Puskás János s. k.,
egyetemi docens, rektor

Zárás után érkezett pályázatok

Pályázati felhívás nevelési-oktatási intézmények állásaira

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

1. 2. 3. 4.

Vezetõi álláshelyek

Zebegény Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2627 Zebegény,
Árpád u. 5.
Tel.: (27) 571-510

Napraforgó Óvoda
2627 Zebegény, Mil-
lennium sor 1.
Óvodavezetõ

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség (óvoda-
pedagógus), másodszor
és további alkalommal
történõ megbízás esetén
pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett in-
tézményvezetõi szak-
képzettség, legalább
5 év óvodapedagógus-
munkakörben szerzett
szgy., felsõfokú „C” tí-
pusú németnyelv-vizs-
ga, Kokas-módszer
igazolt ismerete.
Elõny: helyismeret, ve-
zetõi gyakorlat, minõ-
ségbiztosítási ismeret.

ÁEI: 2008. jan. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Pehi: a beadási határidõt követõ
30. nap.
A pályázathoz csatolni kell: az
iskolai végzettséget igazoló ok-
levél hiteles másolatát, a pályá-
zatot elbírálók részére a
pályázatba való betekintési jogot
is.
Pc.: Zebegény község polgár-
mestere

Csengersima Község
Önkormányzata
4743 Csengersima,
Kossuth u. 62.
Tel./fax: (44) 520-112

Kölcsey Ferenc Körzeti
Általános Iskola
4743 Csengersima,
Kodály köz 2.
Igazgató

Tanári vagy tanítói v.
[vagy Köot. 127. § (1)
a)] legalább 5 év peda-
gógusi gyakorlat [vagy
Köot. 18. § (6), pedagó-
gus-szakvizsga].

ÁEI: a pályázat elbírálását köve-
tõ munkanap.
A megbízás 2012. aug. 15-ig,
5 évre szól.
Pehi: a benyújtási határidõt kö-
vetõ véleményezési határidõ
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1. 2. 3. 4.

Elõny: iskolai nevelés-
ben szerzett tapasztalat,
intézményvezetõi szak-
képzettség.

lejárta utáni képviselõ-testületi
ülésen.
Juttatás: 300% mértékû (alap)
vezetõi illetménypótlék.
A pályázatot személyesen vagy
postán, „Általános iskola igazga-
tói pályázat” megjelöléssel kell
benyújtani.
Pc: Csengersima Község Önkor-
mányzata

Munkaiskola Alapít-
vány
3780 Edelény,
Bányász út 27/A.
Tel.: (48) 342-518

Alapítványi Óvoda, Ál-
talános Iskola, Szakis-
kola és Diákotthon
Igazgató

Legalább fõiskolai szin-
tû iskolai v. és szakirá-
nyú szakképzettség,
pedagógus-munkakör-
ben szerzett legalább
5 év szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga, közoktatási ve-
zetõi gyakorlat.

ÁEI: 2008. jan. 1.
A megbízás 2018. júl. 1-ig szól.
Pc.: Toma István a Munkaiskola
Alapítvány kuratóriumának el-
nöke

Somogy Megyei Köz-
gyûlés
7400 Kaposvár,
Csokonai u. 3.
Tel.: (82) 312-775
Fax: (82) 320-420

I. sz. Gyermekvédelmi
Intézmény
7561 Nagybajom,
Templom u. 1.
Igazgató

A 15/1998. (IV. 30.) sz.
NM rendelet 2. számú
mellékletének II/2.
pontjában elõírt képesí-
tés: felsõfokú szociális
alapvégzettség, pedagó-
gus, pszichológus, vagy
mentálhigiénés szakem-
ber, gyermek- és ifjú-
ságvédelmi tanácsadó,
jogi szakokleveles csa-
ládvédelmi tanácsadó,
szociális igazgatásszer-
vezõ oklevéllel rendel-
kezõ: jogász,
igazgatásszervezõ, szo-
ciológus, közgazdász
szociálpolitikai szakon,
népmûvelõ, mûvelõdés-
szervezõ, védõnõ, teo-
lógus, hittanár,
hittantanár, vagy szoci-
ális menedzser oklevél-
lel rendelkezõ: védõnõ,
teológus, hittanár, hit-
tantanár, szociális szak-
vizsga, legalább 5 év
szgy., legalább 5 év ve-
zetõi gyakorlat.
Elõny: idegen nyelv is-
merete, informatikai is-
meretek.

ÁEI: 2008. jan. 1.
A megbízás 2012. dec. 31-ig,
5 évre szól.
Pbhi: az Oktatási Közlönyben
való megjelenéstõl számított
15 nap.
A pályázathoz csatolni kell: a
végzettséget igazoló okmányt,
vagy annak hiteles másolatát,
adatvédelmi nyilatkozatot is.
Pc.: Somogy Megyei Közgyûlés
elnöke 7401 Kaposvár, Csoko-
nai u. 2., Pf. 122
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Kistarcsa Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2143 Kistarcsa, Szabad-
ság út 48.
Tel.: (28) 470-711
Fax: (28) 470-357

Többcélú Gyermekjólé-
ti Központ
Intézményvezetõ

Szervezeti egységei:
Nevelési Tanácsadó,
Családsegítés, Gyer-
mekjóléti Szolgáltatás,
Védõnõi Szolgálat.

A 14/1994. (VI. 24.)
MKM rendelet 3. §
(2) bekezdésében meg-
határozott képesítési
elõírások, a 15/1998.
(IV. 30.) NM rendelet
2. számú mellékletének
1. pontjában meghatá-
rozott képesítési elõírá-
sok szerinti felsõfokú
v., az 1/2000. (I. 7.)
SzCsM rendelet 3. szá-
mú mellékletének
3. pontjában meghatá-
rozott képesítési
elõírások szerinti felsõ-
fokú v., legalább 5 év,
felsõfokú végzettséget,
vagy felsõfokú szakmai
képesítést igénylõ mun-
kakörben szerzett szgy.,
szociális szakvizsga.

ÁEI: 2008. febr. 1.
A megbízás 2012. aug. 15-ig,
5 évre szl.
Pbhi: a pályázat szakközlönyök-
ben történõ megjelenését követõ
30. nap.
Pehi: a benyújtási határnapot kö-
vetõ 30 napon belül.
A munkakör betöltésérõl a pá-
lyázatot elbíráló bizottság javas-
lata alapján a képviselõ-testület
dönt.
A pályázathoz csatolni kell: a
képesítést igazoló dokumentu-
mok közjegyzõ által hitelesített
másolatát, a Kistarcsai Többcélú
Gyermekjóléti Központ vezeté-
sére vonatkozó programot a
szakmai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzelésekkel, a pá-
lyázó nyilatkozatát, mely szerint
a gyermekek védelmérõl és a
gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. tv. 15. §-ának
(8) bekezdésében meghatározott
kizáró ok vele szemben nem áll
fenn, adatvédelmi nyilatkozatot
is.
A pályázatot zárt borítékban, „A
Kistarcsai Többcélú Gyermekjó-
léti Központ vezetõje” megjelö-
léssel kell benyújtani.
Pc.: Kistarcsa Város Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatalá-
nak jegyzõje.
f: Aradi Marianna
(28) 470-711/135-ös telefonszá-
mon, vagy személyesen.
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Pedagógus-álláshelyek

1. 2. 3. 4.

Balatonlelle Óvoda
8638 Balatonlelle,
Szövetség u. 76.
Tel.: (85) 554-011
Tel./fax: (85) 554-010

Dajkai munkakör Dajka szakképesítés

Modell Divatiskola
Iparmûvészeti, Ruha-
és Textilipari Szakkö-
zépiskola és Szakiskola
1075 Budapest, Wesse-
lényi u. 52.
Tel.: (1) 351-0513
Fax: (1) 351-1093

Bõrdíszmûves szakok-
tató (pedagógus)

Fõiskolai v.
Elõny: szakközépisko-
lai gyakorlat.

ÁEI: 2008. jan. 1.
Pc: info@modelldivatiskola.hu
Tárgy: bõripari szakoktató.

Gyáli Nevelési Tanács-
adó és Logopédiai
Szakszolgálat
2360 Gyál,
Kisfaludy u. 1.
E-mail: gyalnev-
tan@monornet.hu
Tel./fax: (29) 340-345

Pszichológus

Logopédus

Egyetemi v.

BGGYFK lehetõleg ta-
nári szakpárosítással

ÁEI: azonnal.
Pc.: Semperger Jánosné igazgató

ÁEI: 2008. évben.
Pc.: Semperger Jánosné igazgató

Sashegyi Sándor Álta-
lános Iskola, Mûvészeti
Szakközépiskola és
Szakiskola
2013 Pomáz,
Iskola u. 2.
E-mail: sas-
hegy2@t-online.hu
Tel.: 326-244, 525-169

Gyógypedagógus tanár
(teljes és/vagy részmun-
kaidõs állásra, gyógy-
pedagógiai osztály
tanítására, valamint
egyéni fejlesztõi felada-
tok ellátására)

Jelentkezés: telefonon, vagy
elektronikus úton.
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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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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette

Kondorosi Ferenc–Uttó György–Visegrády Antal

A bírói etika és a tisztességes eljárás

címû könyvét

A könyvhöz elõszót dr. Lomnici Zoltán, a Legfelsõbb Bíróság, illetve az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnöke írt,
melyben a következõ szavakkal ajánlja a kötetet:

„Az olvasó kezébe olyan könyv (tankönyv, szakmai háttéranyag) kerül, amely tudományos igényességgel és a gyakor-
lati alkalmazhatóság szándékával mutatja be a bírói etika szakmai-morális alapjait. A kötet jelentõs nemzetközi kitekin-
tést nyújt, amikor más országok gyakorlatának, szabályozásának feltárását is vállalja.
A tapasztalt és a tárgykör nemzetközi összefüggéseit is jól ismerõ szerzõk – helyeselhetõ módon – abból indultak ki,
hogy a bírák etikus magatartása és eljárása az eljárások részvevõi – a peres felek, a vádló, a védõ, a jogi képviselõ, a bün-
tetõügyekben a vádlott – számára garanciális jelentõségû, mert megteremti/megadja az eljárás minõségét is.
A szerzõk a bírói etika érvényesülését is vizsgálták a peres eljárás másik minõségi követelményének, a fair eljárás igé-
nyének megvalósulásával összefüggésben.
A tisztességes eljárás napjainkban nemzetközi jogi, alkotmányos és morális követelményt is jelent, amelynek tartalma
az Emberi Jogok Európai Bírósága és – egyre inkább – az Európai Bíróság esetjogából ismerhetõ meg. A kötet számos
jogeset bemutatásával szolgálja a hazai jogi kultúra színvonalának emelését, a tiszta, demokratikus közállapotok, a bí-
rák és a bíróságok tekintélye megóvását.
A könyv fontos tananyag a bírák, ügyészek, ügyvédek számára, de különös haszonnal forgathatják gyakorló politiku-
sok, a tudományos élet képviselõi, a média munkatársai és mindenki, aki felelõsséget érez a hazai jogállam, a jogrend
minõségéért.”

A kötet 184 oldal terjedelmû, ára 3381 forint áfával.

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

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Kondorosi Ferenc–Uttó György–Visegrády Antal

A bírói etika és a tisztességes eljárás

címû, 184 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3381 forint áfával) ......... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

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

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

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

Bárd Károly

Emberi jogok
és büntetõ igazságszolgáltatás

Európában
A tisztességes eljárás büntetõügyekben

– emberijog-dogmatikai
értekezés

címû könyvét

A tisztességes eljárás elméleti kérdései és gyakorlati érvényesülése iránt érdeklõdõk elõtt – eddig megjelent kötetei
révén – már jól ismert szerzõ a könyv borítóján ekképpen ajánlja az olvasók figyelmébe tanulmányát:
„A könyv írásának kezdetén elsõsorban az foglalkoztatott, hogy mennyiben járulhat hozzá a strasbourgi Emberi Jogi
Bíróság az európai államok igazságszolgáltatási rendszereinek közelítéséhez. A vizsgálat során aztán olyan alapvetõ
kérdésekkel szembesültem, mint az igazságszolgáltatás szerepe a demokráciában, a tisztességes eljáráshoz való jog
helye az alapjogok rendszerében vagy a jogokról való lemondás és annak korlátai. Elsõsorban a strasbourgi esetjog
alapján elemzem a tisztességes eljárás azon elemeit, amelyek értelmezésében mind a mai napig bizonytalanság
észlelhetõ a magyar joggyakorlatban: mit kíván a bírói pártatlanság, hogyan teremthetõ meg az összhang a vélemény-
nyilvánítás szabadsága és a bíróságok tekintélyének megõrzése iránti érdek között, mi legyen a törvénysértõen meg-
szerzett bizonyítékok sorsa, meddig terjed a hallgatás joga? Nos, ezekrõl a kérdésekrõl szól a könyv. Meg sok minden
másról…..”

A kötet 320 oldal terjedelmû, ára 7938 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

Bárd Károly

Emberi jogok
és büntetõ igazságszolgáltatás

Európában

címû, 320 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 7938 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el
az alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ............................................................................... ............................................................

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

Ügyintézõ neve, telefonszáma: .......................................................................................................................................

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

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

Dr. Király Tibor akadémikus fordításában

Vuchetich Mátyás
(1767–1824)

A magyar büntetõjog rendszere

II. könyv
Gyakorlati büntetõjog

címû könyvét

1819-ben írta, még latin nyelven, a horvát származású pesti egyetemi tanár, Vuchetich Mátyás a magyar büntetõjog
rendszerét bemutató mûvét. A Deák Ferenc-féle 1843. évi európai szintû törvénytervezetet megelõzõ elsõ tudományos
értékû mû volt az, amelyben a szerzõ a ma is vallott emberi jogi elvek mellett kötelezte el magát. A Kiadó által
közreadott kötet Vuchetich Mátyás mûvének második, nagyobb jelentõségû részét tartalmazza, amely a 18. századi,
még a rendi jelleget viselõ magyar büntetõeljárási jogot tárgyalja, ebben azonban már a tortúra elutasítását, az ártatlan-
ság vélelmét, az emberi méltóság tiszteletben tartásának igényét fogalmazza meg a szerzõ. E mûvet a jogtörténetet,
a magyar jogi kultúra történetét kutató, tanuló, értékelõ olvasók figyelmébe ajánlja a Kiadó.
A könyv Dr. Máthé Gábor és Dr. Mezey Barna szerkesztésében jelent meg.

A kötet 272 oldal terjedelmû, ára 5124 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

Vuchetich Mátyás
(1767–1824)

A magyar büntetõjog rendszere
II. könyv

Gyakorlati büntetõjog

címû, 272 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 5124 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el
az alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ............................................................................... ............................................................

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

Ügyintézõ neve, telefonszáma: .......................................................................................................................................

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

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

megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként

A BÜNTETÕ TÖRVÉNYKÖNYV MAGYARÁZATA
I–III. KÖTET

címû kiadványt.

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

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

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

Az 1400 oldal terjedelmû kiadvány ára: 9597 Ft áfával.

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

MEGRENDELÕLAP

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

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

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

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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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.
07.3866 – Nyomta a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.9

7
7

1
4

1
9

3
2

5
1

5
2

2
3

0
7

0


