
JOGSZABÁLY

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter,
valamint

az oktatási és kulturális miniszter
25/2007. (X. 5.) ÖTM–OKM

együttes rendelete
a Társadalmi Megújulás Operatív Program

3., 4. és 7. prioritásainak, a Társadalmi
Infrastruktúra Operatív Program 1. prioritásának,

valamint a Közép-Magyarországi Operatív Program
4. prioritásának végrehajtásában közremûködõ

szervezet kijelölésérõl

A 2007–2013 programozási idõszakban az Európai Re-
gionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból
és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználá-

sának alapvetõ szabályairól és felelõs intézményeirõl
szóló 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet 21. § (3) bekez-
dés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az önkor-
mányzati és területfejlesztési miniszter feladat- és hatáskö-
rérõl szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §
m) pontjában, az oktatási és kulturális miniszter feladat- és
hatáskörérõl szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
1. § a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva – a
pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértés-
ben – a következõket rendeljük el:

1. §

(1) Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
mint a Társadalmi Megújulás Operatív Program (a továb-
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és a 2008. évi elõfizetési árainkra



biakban: TÁMOP) és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív
Program (a továbbiakban: TIOP) felügyeletéért felelõs mi-
niszter és az oktatási és kulturális miniszter az Oktatási és
Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgatóságát
(a továbbiakban: OKM TI) jelöli ki közremûködõ szerve-
zetként a TÁMOP és TIOP alábbi prioritásainak végrehaj-
tásában történõ közremûködésre:

a) a TÁMOP tekintetében
aa) a minõségi oktatás és hozzáférés biztosítása min-

denkinek címû 3. prioritás,
ab) a felsõoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tu-

dásalapú gazdaság kiépítése érdekében címû 4. prioritás,
ac) az operatív program prioritási tengelyének meg-

valósítása a közép-magyarországi régióban címû 7. priori-
tás oktatási és kulturális fejlesztéseinek végrehajtása terü-
letén,

b) a TIOP tekintetében az oktatási infrastruktúra fej-
lesztése az egész életen át tartó tanulás támogatása érdeké-
ben címû 1. prioritás.

(2) A közremûködõi szervezeti feladatok ellátásához
szükséges pénzügyi eszközöket a TÁMOP és TIOP Tech-
nikai Segítségnyújtás keretei terhére kell biztosítani.

2. §

(1) Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
mint a Közép-Magyarországi Operatív Program (a továb-
biakban: KMOP) felügyeletéért felelõs miniszter és az ok-
tatási és kulturális miniszter az OKM TI-t jelöli ki közre-
mûködõ szervezetként a KMOP humán közszolgáltatások

intézményrendszerének fejlesztése címû 4. prioritásának
oktatási és kulturális fejlesztéseinek végrehajtásában tör-
ténõ közremûködésre.

(2) A közremûködõi feladatok ellátásához szükséges
pénzügyi eszközöket a KMOP Technikai Segítségnyújtás
keretei terhére kell biztosítani.

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép ha-
tályba.

(2) Ez a rendelet a következõ közösségi rendeletek vég-
rehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg:

a) a Tanács 1083/2006/EK rendelete (2006. július 11.)
az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szo-
ciális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános
rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK ren-
delet hatályon kívül helyezésérõl,

b) a Bizottság 1828/2006/EK rendelete (2006. decem-
ber 8.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Euró-
pai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó
általános rendelkezések megállapításáról szóló
1083/2006/EK tanácsi rendelet, valamint az Európai Re-
gionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó
szabályok meghatározásáról.

Bajnai Gordon s. k., Dr. Hiller István s. k.,
önkormányzati és területfejlesztési oktatási és kulturális

miniszter miniszter
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HATÁROZATOK

A Kormány
1077/2007. (X. 4.) Korm.

határozata
a 2008-ban a felsõoktatásba felvehetõ, államilag támogatott hallgatói létszámkeretrõl

A Kormány a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 101. §-a (1) bekezdése b) pontjának felhatalmazása
alapján

1. a 2008-ban az államilag támogatott új belépõ létszámkeretet (felsõfokú szakképzésre, alapképzésre, illetve egysé-
ges, osztatlan képzésre felvehetõ, államilag támogatott hallgatói létszámkeretet) – a katonai és rendvédelmi felsõoktatást
bele nem értve – 56 000 fõben határozza meg az alábbiak szerint:

a) a felsõfokú szakképzésre felvehetõ hallgatók létszáma 12 500 fõ

b) alapképzésre felvehetõ hallgatók létszáma 39 650 fõ
ebbõl: agrár képzési területre felvehetõ hallgatók száma 1 800 fõ

bölcsészettudomány képzési területre felvehetõ hallgatók száma 4 800 fõ
gazdaságtudományok képzési területre felvehetõ hallgatók száma 5 900 fõ
informatika képzési területre felvehetõ hallgatók száma 4 700 fõ
jogi és igazgatási képzési területre felvehetõ hallgatók száma 500 fõ
mûszaki képzési területre felvehetõ hallgatók száma 9 400 fõ
orvos- és egészségtudomány képzési területre felvehetõ hallgatók száma 2 000 fõ



A Kormány
1079/2007. (X. 10.) Korm.

határozata

a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány
Alapító Okiratának módosításáról

A Kormány a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi
IV. törvény 74/B. §-ának (5) bekezdése és az államháztar-
tásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcso-
lódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. tör-
vény 1. §-ának (2) bekezdése alapján

1. módosítja a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közala-
pítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) Alapító Okiratát, és
elfogadja annak egységes szerkezetû változatát;

2. felhatalmazza a gazdasági és közlekedési minisztert,
hogy a Közalapítvány Alapító Okirata módosításának bírósá-
gi nyilvántartásba vétele során az Alapító nevében eljárjon;

3. elrendeli a Közalapítvány módosított, egységes szerke-
zetbe foglalt Alapító Okiratának – a bírósági nyilvántartásba
vételt követõen – a Magyar Közlönyben történõ közzétételét.

Felelõs: gazdasági és közlekedési miniszter
Határidõ: a bíróság határozatának jogerõre emelke-

dését követõen azonnal

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
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pedagógusképzés képzési területre felvehetõ hallgatók száma 1 900 fõ
sporttudomány képzési területre felvehetõ hallgatók száma 600 fõ
társadalomtudomány képzési területre felvehetõ hallgatók száma 3 200 fõ
természettudomány képzési területre felvehetõ hallgatók száma 4 100 fõ
mûvészet képzési területre felvehetõ hallgatók száma 450 fõ
mûvészközvetítés képzési területre felvehetõ hallgatók száma 300 fõ

c) egységes, osztatlan képzésre felvehetõ hallgatók létszáma 3 050 fõ
ebbõl: agrár képzési területre felvehetõ hallgatók száma 100 fõ

jogi és igazgatási képzési területre felvehetõ hallgatók száma 1 100 fõ
mûszaki képzési területre felvehetõ hallgatók száma 200 fõ
orvos- és egészségtudomány képzési területre felvehetõ hallgatók száma 1 400 fõ
mûvészet képzési területre felvehetõ hallgatók száma 250 fõ

d) az államilag támogatott új belépõ létszámkeret legfeljebb 10%-a – az a)–c) pont szerinti keretszám részeként –
a részidõs (esti, levelezõ) képzés kerete, amelyet foglalkoztatási, átképzési igényeket figyelembe véve kell biztosítani,

e) hitéleti alapképzésre vagy egységes, osztatlan képzésre felvehetõ hallgatók számát az egyházakkal és felekezetek-
kel megkötött nemzetközi és kormányzati megállapodások szerint kell megállapítani;

2. a 2008-ban államilag támogatott mesterképzésre felvehetõ hallgatók létszámát 3500 fõben határozza meg azzal,
hogy a hitéleti mesterképzésre felvehetõ hallgatók számát az egyházakkal és a felekezetekkel megkötött nemzetközi
megállapodások szerint kell megállapítani és a hitéleti mesterképzésre az alapképzéssel megegyezõ számú hallgató ve-
hetõ fel;

3. a 2008-ban államilag támogatott doktori képzésre felvehetõ hallgatók létszámát 1000 fõben határozza meg azzal,
hogy a bölcsészettudományok, a hittudomány, a társadalomtudományok tudományterületére felvehetõ hallgatók lét-
száma legfeljebb 320 fõ, míg az agrártudományok, a mûszaki tudományok, az orvostudományok, a természettudomá-
nyok és a mûvészetek tudományterületekre felvehetõ hallgatók létszáma legalább 680 fõ lehet;

4. az alapképzés, illetve az egységes, osztatlan képzés esetében a ponthatárok megállapításának függvényében, to-
vábbá a kétoldalú egyezmények, valamint a kedvezménytörvény alapján támogatott képzésre felvehetõ mindösszesen
600 fõre tekintettel, legfeljebb a képzési területenkénti keretszámok 5%-os túllépését engedélyezi úgy, hogy az összlét-
szám nem léphetõ túl. A felsõfokú szakképzésre biztosított létszám nem csoportosítható át.

Felelõs minden pont esetében: oktatási és kulturális miniszter

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök



A Miniszterelnök
67/2007. (X. 1.) 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 egyet-
értésben tett elõterjesztésére –

a Mozgássérültek Petõ András Nevelõképzõ és Nevelõ-
intézetében

dr. Schaffhauser Franz egyetemi docenst – a 2007. ok-
tóber 1-jétõl 2012. szeptember 30-ig terjedõ idõtartamra –

a rektori teendõk ellátásával megbízom.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Miniszterelnök
68/2007. (X. 10.) ME határozata

a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság tagja
megbízatása visszavonásáról

A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
111. §-ának (2) bekezdése, valamint a Magyar Felsõokta-
tási Akkreditációs Bizottságról szóló 69/2006. (III. 28.)
Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés c) pontja alapján – az ok-
tatási és kulturális miniszter javaslatára –

dr. Ádám Veronikának, az MTA lev. tagjának, a Sem-
melweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar tszv.
egyetemi tanárának

a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság tagsági
teendõinek ellátására vonatkozó megbízatását – lemondá-
sára való tekintettel –

visszavonom.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Miniszterelnök
69/2007. (X. 10.) ME határozata

a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság
tagjának megbízásáról

A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
111. §-ának (2) bekezdésében foglalt jogkörömben – az
oktatási és kulturális miniszter elõterjesztésére –

dr. Kovács L. Gábort, az MTA lev. tagját, a Pécsi Tudo-
mányegyetem egyetemi tanárát

a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság tagsági
teendõinek ellátásával

– 2009. december 31-ig terjedõ idõtartamra –

megbízom.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Miniszterelnök
70/2007. (X. 10.) ME határozata

a Felsõoktatási és Tudományos Tanács elnökének
megbízásáról

A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
113. §-ának (2) bekezdésében foglalt jogkörömben – az
oktatási és kulturális miniszter elõterjesztésére –

dr. Mang Bélát, a Miskolci Egyetem rektorhelyettesét
a Felsõoktatási és Tudományos Tanács elnöki teendõi-

nek ellátásával

– 2010. január 31-ig terjedõ idõtartamra –

megbízom.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A külügyminiszter
30/2007. (X. 6.) KüM határozata

a Magyar Köztársaság és a Portugál Köztársaság
között az oktatás, a tudomány, a felsõoktatás,
a kultúra, az ifjúság, a sport és a társadalmi

kommunikáció területén történõ együttmûködésrõl
szóló egyezmény kihirdetésérõl szóló

162/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet 2–3. §-a
hatálybalépésérõl

A 162/2007. (VI. 27.) Korm. rendelettel (a Magyar
Közlöny 2007. június 27-i, 81. számában) kihirdetett,
a Magyar Köztársaság és a Portugál Köztársaság között
az oktatás, a tudomány, a felsõoktatás, a kultúra, az ifjú-
ság, a sport és a társadalmi kommunikáció területén törté-
nõ együttmûködésrõl szóló egyezmény (a továbbiakban:
Egyezmény) az Egyezmény 21. Cikk (1) bekezdése értel-
mében azon késõbbi diplomáciai értesítés kézhezvételét
követõ harmincadik napon lép hatályba, amellyel a Felek
értesítették egymást, hogy a jelen Egyezmény hatálybalé-
péséhez szükséges belsõ jogi feltételeknek eleget tettek.

A Magyar Fél 2007. július 13-i keltezésû jegyzékében
értesítette a Portugál Felet arról, hogy az Egyezmény
hatálybalépéséhez szükséges belsõ jogi feltételeknek ele-
get tett. A Portugál Fél hasonló tartalmú jegyzékének kéz-
hezvétele a Magyar Fél részérõl 2007. szeptember 18-i dá-
tummal megtörtént. Az Egyezmény a 21. Cikk (1) bekez-
désének megfelelõen a Portugál Fél jegyzéke kézhezvéte-
lének napját követõ harmincadik napon, azaz 2007. októ-
ber 18-án lép hatályba.

A fentiekre tekintettel, összhangban a 162/2007.
(VI. 27.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésével megállapí-
tom, hogy a Magyar Köztársaság és a Portugál Köztársa-
ság között az oktatás, a tudomány, a felsõoktatás, a kultú-
ra, az ifjúság, a sport és a társadalmi kommunikáció terüle-
tén történõ együttmûködésrõl szóló egyezmény kihirdeté-
sérõl szóló 162/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet 2–3. §-a
2007. október 18-án, azaz kettõezer-hét október tizennyol-
cadikán lépnek hatályba.

Dr. Göncz Kinga s. k.,
külügyminiszter

3556 OKTATÁSI KÖZLÖNY 33. szám



KÖZLEMÉNYEK

A Miskolci Egyetem
Alapító Okirata

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

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

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

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

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

2. Az intézmény alapítója a Magyar Köztársaság Országgyûlése.

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

4. Az intézmény mûködési helye
4.1. székhelye: 3515 Miskolc-Egyetemváros
4.2. telephelyei:
3950 Sárospatak, Eötvös út 5–9. sz.,
3950 Sárospatak, Bartók Béla út 2. sz.,
8600 Siófok, Galamb köz 10. sz.,
3557 Bükkszentkereszt – Hollóstetõ,
3434 Mályi, Kõvári Károly út.
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4.3. Az intézmény székhelyen kívüli képzésének helye:
8800 Nagykanizsa, Ady Endre u. 74/a.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8.1.1. Képzési terület és képzési szint, amelyeken az intézmény képzést folytat, illetve folytathat
képzési terület:
– bölcsészettudományi,
– gazdaságtudományok,
– informatika,
– jogi és igazgatási,
– mûszaki,
– mûvészet,
– orvos- és egészségtudomány,
– pedagógusképzés,
– társadalomtudományi,
– természettudomány;

alapképzés:
székhelyen, telephelyen: bölcsészettudományi, gazdaságtudományok, informatika, jogi és igazgatási, mûszaki, mûvé-
szet, orvos- és egészségtudomány, pedagógusképzés, társadalomtudományi, természettudomány;

mesterképzés:
székhelyen, telephelyen: informatika, mûszaki.

székhelyen kívül: nincs az intézménynek.

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

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

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

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

meneti követelményekben, a szakmai és vizsgakövetelményekben és a tantervekben, illetve szakképzési progra-
mokban foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez;
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– elõkészítõ és egyéb tanfolyamok tartása;
– továbbképzés;
– felnõttképzési tevékenység;
– az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ, szakképesítést nyújtó iskolarendszeren kívüli szakképzés folytatása;
– a képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudományterületeken, illetve mûvészeti ágban, alap-, alkalmazott és kí-

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

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

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

– nyelvvizsgáztatási tevékenység.

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

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

8.3. Az intézmény vállalkozási tevékenysége: nincs az intézménynek.

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

9.1. Az intézményben oktatási, tudományos kutatási szervezeti egységként kar, intézet, tanszék, kutatóintézet, központ
mûködik.

Az intézmény karokra tagozódik. A karok egy vagy több szakmailag összetartozó, a 9.1.1. pont szerinti képzési területe-
ken, képzési szinteken folyó képzés feladatainak ellátását szervezik. Az intézmény karai:
– Mûszaki Földtudományi Kar,
– Mûszaki Anyagtudományi Kar,
– Gépészmérnöki és Informatikai Kar,
– Állam- és Jogtudományi Kar,
– Gazdaságtudományi Kar,
– Bölcsészettudományi Kar,
– Comenius Tanítóképzõ Fõiskolai Kar,
– Egészségügyi Fõiskolai Kar.

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

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

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

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

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

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

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

11. Az intézmény hallgatói létszáma:
– az Ftv.-ben meghatározottak szerint felvehetõ maximális hallgatói létszám 16000 fõ, amely számított hallgatói lét-
számként 11629 fõ;
– az idegen nyelven folyó költségtérítéses képzésben résztvevõk száma ebbõl: 5 fõ.

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

13. Az alapító okirat a 11676-1/2007. számú alapító okirat módosításával készült és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat szövegét tartalmazza.

Budapest, 2007. szeptember 24.

Ü.i. szám: 23338-1/2007.
Dr. Hiller István s. k.,

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

A MAGYAR ÁLLAM TULAJDONÁBAN ÉS
Az intézmény kezelésében lévõ ingatlanok jegyzéke

Hrsz. Cím Megnevezés

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

1802
1803

727
728

073

7017

1169

249
252/3
253
263

7633/12/A

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

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

Mályi, Kõváry Károly út
Mályi, Kõváry Károly út

Bükkszentkereszt – Hollóstetõ

Siófok, Galamb köz 10.

Zamárdi, Vécsey Károly utca

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

Miskolc, Görgey Artur utca 5.

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

Középiskola
Beépítetlen terület

Beépítetlen terület
Üdülõ épület és udvar

Oktatási központ

Üdülõ épület és udvar

Beépítetlen terület

Épület
Épület és udvar
Egyetem
Irodaház

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

Az intézmény használatában lévõ
ingatlanok jegyzéke

címe: 3519 Miskolc-Tapolca, Gyõri út 12.
helyrajzi száma: 45403
használat jogcíme: határozatlan idejû bérleti jog

címe: 3508 Miskolc, Mész utca 1.
helyrajzi száma: 41722/3
használat jogcíme: határozott idejû bérlet

címe: 3529 Miskolc, Gyermekváros Egyetem út 1.
helyrajzi száma: 46395/1
használat jogcíme: határozatlan idejû használati jog

A Budapesti Mûszaki Fõiskola
Alapító Okirata

A Budapesti Mûszaki Fõiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-
vény 88. §-a, valamint a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. §-ának (1) bekez-
dése 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 három, több mint
100 éves iparoktatási múlttal rendelkezõ jogelõdje:

− a Bánki Donát Mûszaki Fõiskola, amely a Bánki Donát Gépipari Mûszaki Fõiskola létesítésérõl szóló 1969. évi
25. sz. tvr. és a Bánki Donát Gépipari Mûszaki Fõiskola irányításáról, képzési idejérõl, valamint a budapesti Felsõfo-
kú Gépipari Technikum átszervezésével kapcsolatos átmeneti intézkedésekrõl szóló 1033/1969. (VIII. 31.) Kormány
számú határozat alapján létesült − Bánki Donát Gépipari Mûszaki Fõiskola néven −, a budapesti Felsõfokú Gépipari
Technikum átszervezésével;

− a Kandó Kálmán Mûszaki Fõiskola, amely a Kandó Kálmán Villamosipari Mûszaki Fõiskola létesítésérõl szóló
1969. évi 6. sz. tvr. és a Kandó Kálmán Villamosipari Mûszaki Fõiskola kari tagozódásáról, képzési idejérõl és irá-
nyításáról szóló 1007/1969. (III. 4.) Kormány számú határozat alapján jött létre − Kandó Kálmán Villamosipari Mû-
szaki Fõiskola néven −, a Felsõfokú Híradás- és Mûszeripari Technikum és a Felsõfokú Villamosgépipari Techni-
kum egyesítésével; és

− a Könnyûipari Mûszaki Fõiskola, amely a Könnyûipari Mûszaki Fõiskola létesítésérõl szóló 1972. évi 16. sz. tvr. és a
Könnyûipari Mûszaki Fõiskola irányításáról, képzési idejérõl, valamint a Felsõfokú Könnyûipari Technikum átszer-
vezésével kapcsolatos átmeneti intézkedésekrõl szóló 1035/1972. (VIII. 27.) Mt. h. számú határozat alapján létesült,
a Felsõfokú Könnyûipari Technikum átszervezésével.

1. Az intézmény hivatalos neve: Budapesti Mûszaki Fõiskola.
Rövidített megnevezése: BMF.
Angol nyelvû megnevezése: Budapest Tech Polytechnical Institution

(röviden: Budapest Tech).

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.
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4. Az intézmény mûködési helye:
4.1. székhelye: 1034 Budapest, Bécsi út 96/b.
4.2. telephely:

– 8000 Székesfehérvár, Budai út 45.

4.3. Az intézmény székhelyen kívüli képzésének helye:
2500 Esztergom, Fõapát u. 1.

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 és mesterképzést, továbbá szakirá-
nyú 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 folytat, s e képzésben bizonyítványt ad ki.
– Az Ftv. a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvényben, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben és a

felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvényben foglaltak szerint részt vesz a közoktatási, továbbá a felsõoktatásnak
nem minõsülõ szakképzési és az ágazati törvényekben meghatározott egyéb képzési feladatok megvalósításában.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

alaptevékenységek:
80.30 felsõoktatás,
85.32 szociális ellátás elhelyezés nélkül,
72.30 adatfeldolgozás,
72.40 adatbázis-tevékenység, online kiadás,
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73.10 mûszaki kutatás, fejlesztés,
73.20 humán kutatás, fejlesztés,
92.51 könyvtári, levéltári tevékenység,
92.52 múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme,
92.61 sportlétesítmény mûködtetése.

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

– gazdaságtudományok,
– informatika,
– mûszaki;

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

mesterképzés székhelyen, telephelyen: informatika, mûszaki, pedagógusképzés;

székhelyen kívül: nincs.

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

székhelyen kívül:
– informatika (2500 Esztergom, Fõapát u. 1.).

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;
– az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ, szakképesítést nyújtó iskolarendszeren kívüli szakképzés folytatása;
– a képzéshez kapcsolódó tudományterületeken, mûvészeti ágban, kultúramûvelés és fejlesztés, mûvészeti, szakta-

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

nyomdaipari termékek gyártása, ipari termékek elõállítása, munkahelyi vendéglátás, üzemi étkeztetés, sportlétesít-
mények és oktatást szolgáló helyiségek, valamint kollégiumi-diákotthoni szálláshelyek bérbeadása);

– nyelvvizsgáztatási tevékenység.

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

3566 OKTATÁSI KÖZLÖNY 33. szám



kiegészítõ tevékenységek:
80.30 felsõoktatás
80.42 máshová nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás,
74.87 máshova nem sorolt egyéb gazdasági szolgáltatás,
74.20 mérnöki tevékenység, tanácsadás,
74.30 mûszaki kutatás, fejlesztés,
72.10 hardver-szaktanácsadás,
73.20 humán kutatás, fejlesztés,
92.51 könyvtári szolgáltatás,
55.10 szállodai szolgáltatás,
55.23 egyéb szálláshely-szolgáltatás,
22.11 könyvkiadás,
22.13 idõszaki kiadvány kiadása,
22.15 egyéb kiadás,
22.20 nyomdai tevékenység,
22.22 máshova nem sorolt nyomás,
22.24 nyomdai elõkészítõ tevékenység,
22.25 kisegítõ nyomdai tevékenység,
92.62 egyéb sporttevékenység,
70.20 ingatlan bérbeadás, üzemeltetés.

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

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

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

29.56 máshova nem sorolt egyéb speciális gép gyártása,
71.34 máshova nem sorolt egyéb gép kölcsönzése,
72.21 szoftverkiadás,
72.22 egyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás,
72.10 hardver-szaktanácsadás,
72.30 adatfeldolgozás,
72.40 adatbázis-tevékenység, online kiadás,
72.60 egyéb számítástechnikai tevékenység,
73.10 mûszaki kutatás, fejlesztés,
73.20 humán kutatás, fejlesztés,
74.12 számviteli, adószakértõi tevékenység,
74.13 piac- és közvélemény-kutatás,
74.14 üzletviteli tanácsadás,
74.20 mérnöki tevékenység, tanácsadás,
74.30 mûszaki vizsgálat, elemzés,
74.85 titkári, fordítói tevékenység,
74.87 máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás.

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

9.1. Az intézményben oktatási, tudományos kutatási szervezeti egységként karok, központok mûködnek. A karok egy
vagy több szakmailag összetartozó, a 8.1.1. pont szerinti képzési területeken, képzési szinteken folyó képzés feladatai-
nak ellátását szervezik. A karokon belül intézet, szakcsoport mûködik.
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9.2. Az intézményben szolgáltató szervezeti egységként könyvtári szolgáltatási és információs feladatokat ellátó könyv-
tár, valamint nevelési és szociális feladatokat ellátó kollégium mûködik.
9.3. Az intézmény mûködtetési feladatainak ellátásához funkcionális szervezeti egységként gazdasági, mûszaki szolgál-
tató feladatokat ellátó gazdasági és mûszaki fõigazgatóságot, igazgatási, szervezési tevékenységet végzõ rektori hivatalt,
valamint belsõ ellenõrzési feladatokat ellátó belsõ ellenõrzési csoportot tart fenn.

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

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

10. Az intézmény ingatlanállománya:
10.1. A Magyar Állam tulajdonában lévõ ingatlanok, melyek az intézmény vagyonkezelésében vannak a Kincstári
Vagyoni Igazgatósággal kötött, 390048/2004/0120 számú vagyonkezelési szerzõdéssel.

10.2. Az intézmény tulajdonában lévõ ingatlan: nincs az intézménynek.

10.3. További, az intézmény használatában lévõ ingatlanok és a használat jogcím: nincs az intézménynek.

11. Az intézmény hallgatói létszáma:
– az Ftv.-ben meghatározottak szerint felvehetõ maximális hallgatói létszám 13 800 fõ, amely számított hallgatói lét-
számként 10 701 fõ;
– az idegen nyelven folyó költségtérítéses képzésben résztvevõk száma ebbõl: 19 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 4756-4/2007. számú alapító okirat módosításával készült és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat szövegét tartalmazza.

Budapest, 2007. szeptember 24.

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

Ü.i. szám: 25523-1/2007.
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AZ OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTÕ INTÉZET
ALAPÍTÓ OKIRATA

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 89. §-ának (1) és 90. § (2) bekezdése (a továbbiakban: Áht.), va-
lamint az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.)
10. §-ának felhatalmazása alapján, az Áht. 88. § (2) bekezdése értelmében az államháztartásért felelõs miniszterrel
egyetértésben az

Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet

Alapító Okiratát módosítom és az egységes szerkezetbe foglalt szövegét az alábbiak szerint állapítom meg:

I.
Általános rendelkezések

1. Az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet (továbbiakban: Intézet) teljes jogkörrel rendelkezõ, önállóan gazdálkodó köz-
ponti költségvetési szerv.

2. Hivatalos neve: Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet

3. Rövidített elnevezése: OFI

4. Angol nyelvû megnevezése: Hungarian Institute for Educational Research and Development

5. Székhelye: 1051 Budapest, Dorottya u. 8.

6. Telephelyei: 1089 Budapest, Könyves Kálmán krt. 40.

1082 Budapest, Baross utca 13.

7. Alapítója: mûvelõdési és közoktatási miniszter

8. Alapítás kelte: 1990.

9. Felügyeleti szerve: Oktatási és Kulturális Minisztérium

10. Számlaszáma: MÁK 10032000-01744277

II.
Az Intézet alaptevékenysége

1. Az Intézet állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:

• kutatás, kutatásszervezés és elemzés;
• fejlesztés és innováció;
• oktatási szolgáltatás;
• kiemelt fejlesztések lebonyolítása;
• könyvtári és múzeumi tevékenység.

1.1. Az Intézet feladata a kutatás, kutatásszervezés és elemzés területén:

a) nyomon követi az oktatási rendszerben zajló folyamatokat;
b) makroszintû (rendszerszintû vagy szakmapolitika-orientált) és mikroszintû (intézményi, tanári, tanulói szintû) kutatá-
sokat folytat;
c) feladata a köz- és felsõoktatás, valamint a felnõttoktatás teljes vertikumában és a szakképzésben végbemenõ változá-
sok elemzése, hazai és nemzetközi összefüggésekben való értékelése és az oktatáspolitikai döntéshozatal támogatása.

1.1.1. Az 1.1. pontban foglalt feladatokat a Kutatási, Kutatásszervezési és Elemzési Központ, (KKEK) mint részjogkörû
költségvetési egység látja el.
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1.2. Az Intézet feladata a fejlesztés és innováció területén:

1.2.1. A korszerû tudás és az egész életen át tartó tanulási képesség megalapozása érdekében a hazai és nemzetközi
kutatásokra alapozva

a) gazdagítja a tanulásszervezési folyamatokban hasznosítható módszertani kultúrát;
b) feltárja az oktatási szervezetek fejlesztési és integrációs lehetõségeit;
c) fejlesztési programokat dolgoz ki, és adaptálásra elõkészít;
d) támogatja a fejlesztések megvalósítását;
e) feltárja, fejleszti és értékeli a tehetséggondozás programjait;
f) feltárja az iskolai kudarcok okait, valamint
g) fejleszti a kudarcok megelõzésére szolgáló intézményi és tanórai szintû stratégiákat és módszereket, illetve ezeket ér-
tékeli.

1.2.2. A közoktatás tartalmi követelményeinek és vizsgarendszerének korszerûsítését szolgáló kutatási és fejlesztési
programokat folytat, ezzel összefüggésben:
a) elemzi és nyomon követi a Nemzeti Alaptanterv implementációját;
b) értékelési, innovációs és továbbképzési tevékenységet fejleszti, standardizálja;
c) fejleszti és standardizálja az országos értékelési és mérési rendszerhez fejlesztéséhez szükséges mérési követelménye-
ket és mérõeszközöket;
d) ezzel összefüggésben fejleszti a mérési és értékelési módszertant;
e) hozzájárul az eredmények értelmezéséhez.

1.2.3. Az 1.2., az 1.2.1. és 1.2.2. pontokban meghatározott feladatokat a Fejlesztési és Innovációs Központ, (FIK) mint
részjogkörû költségvetési egység látja el.

1.3. Feladatai az oktatási szolgáltatások területén:

a) nyilvántartja a hazai és külföldi intézmények kreditrendszereinek dokumentumait, információkat szolgáltat az orszá-
gos kreditrendszer mûködésével kapcsolatosan, valamint intézményi kreditrendszerekkel kapcsolatos kiadványokat tesz
közzé. Ellátja az Országos Kredittanács Titkárságának feladatait;
b) közvetítõi tevékenység ellátása az oktatásügy valamennyi területén. Ennek keretében olyan sajátos konfliktuskezelõ,
vitarendezõ eljárás, amelynek célja – a mindenkor hatályos jogszabályokkal összhangban – a felek közötti vita rendezé-
sének megoldását tartalmazó írásbeli megállapodás létrehozása;
c) közremûködik az oktatási minõségdíjak kiosztásával kapcsolatos feladatok ellátásában;
d) a tehetséggondozás országos támogatása céljából az alábbi feladatok ellátása:
da) Országos Tudományos Diákköri Tanács titkársági feladatai;
db) jogszabály alapján ellátja az Arany János Programmal kapcsolatos feladatokat;
dc) a tanév rendjérõl szóló jogszabályban meghatározottak alapján közremûködik a közoktatás területén az országos ta-
nulmányi versenyek szervezésével kapcsolatos feladatok ellátásában;
e) ellátja a nemzetiségi oktatás területén az Intézet tevékenységi köréhez kapcsolódó feladatokat, valamint az önálló
szakmai felelõsséggel a nemzetiségi oktatás területén jelentkezõ speciális szakmai feladatok koordinációját, így különö-
sen
ea) közremûködik a nemzetiségi oktatás tartalmi fejlesztésével összefüggõ feladatok ellátásában;
eb) részt vesz a dokumentumok, programok, tantervek, módszertani szakanyagok készítésében;
ec) segíti a középiskolai tanulmányi versenyek, az általános iskolai versenyek szervezését, szakmai anyagainak kidolgo-
zását;
ed) támogatja a nemzetiségi szaktanácsadói rendszer mûködtetését;
ee) közremûködik a tartalmi szabályozást megalapozó elemzések elkészítésében;
ef) részt vesz a pedagógus-továbbképzési programok kidolgozásában és szervezésében;
eg) ellátja a nemzeti, etnikai kisebbségi nevelés-oktatás országos pedagógiai szakmai szolgáltatásokkal összefüggõ fel-
adatokat;
f) az Intézet költségtérítés ellenében elhelyezést, irodai mûködtetési (infrastrukturális) és gazdasági-ügyviteli, valamint
informatikai szolgáltatásokat nyújt, és ezzel összefüggésben nyilvántartási, adatszolgáltatási, elemzési, valamint ven-
dégház üzemeltetési feladatokat lát el az Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továbbiakban: OKM) háttérintézményei,
illetve az OKM által kijelölt más szervezetek részére.
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1.3.1. Az 1.3. pontjában meghatározott feladatokat az Intézet Oktatási Szolgáltatási Központ, (OSzK) mint részjogkörû
költségvetési egység látja el.

1.4. Az Intézet a Strukturális Alapokhoz kötõdõ fejlesztési programok eredményes és hatékony megvalósítása ér-
dekében:

Elvégzi a kutatás-fejlesztési feladatok, kiemelten a Strukturális Alapok terhére megvalósuló fejlesztési programok me-
nedzselésével, szervezési és mûködési koordinációjával kapcsolatos feladatokat.

1.4.1. Az 1.4. pontban meghatározott feladatokat az Intézet Kiemelt Fejlesztési Koordinációs Központja (KFKK), mint
részjogkörû költségvetési egység látja el.

1.5. Könyvtári és múzeumi funkciójából eredõ alapfeladatait a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvény vonatkozó rendelkezései határozzák meg.

a) országos szakkönyvtárként gyûjti, megõrzi, védi, feldolgozza és rendelkezésre bocsátja a teljes körû magyar nyelvû és
a válogatott idegen nyelvû pedagógiai szakirodalmat, a kötelespéldányként beérkezett tankönyveket és taneszközöket,
amelyekbõl bemutatóhelyet mûködtet;
b) részt vesz a nyilvános könyvtári ellátás keretében mûködõ országos dokumentum ellátási rendszerben, korszerû szak-
irodalmi szolgáltatásokat nyújt, elõállítja és közreadja a kurrens és retrospektív pedagógiai nemzeti szakbibliográfiát és
más szakirodalmi adatbázisokat, szolgáltatja a legjelentõsebb külföldi pedagógiai és határterületi adatbázisokat;
c) szakmai szolgáltatásokat nyújt az iskolai és pedagógiai szakkönyvtáraknak. Ellátja az OKM könyvtárfejlesztési stra-
tégiájának kialakítása és végrehajtása során a ráháruló szakmai feladatokat, szakmai folyóiratot ad ki, továbbképzéseket
szervez;
d) országos szakmúzeumként feladata a magyarországi közoktatás történetével kapcsolatos kulturális javak, muzeális
emlékek felkutatása, gyûjtése, õrzése, szakszerû nyilvántartása, kezelése, állagmegóvása és védelme, tudományos fel-
dolgozása, dokumentálása és publikálása, a tudományos eredmények közzététele, mindezek kiállításokon és más formá-
ban történõ bemutatása, oktatási és közmûvelõdési célú hasznosítása és ellátja a muzeális értékû oktatástörténeti emlé-
kekkel kapcsolatos, a múzeumi és közoktatási jogszabályokban elõírt egyéb szakmai feladatokat;
e) a gyûjtõkörébe tartozó, magántulajdonban lévõ kulturális javak védetté nyilvánításának szakmai elõkészítése, illetve
véleményezése, közremûködés a védett gyûjtemények és mûtárgyak helyszíni ellenõrzésében;
f) a mûtárgyak külföldre történõ kivitelénél a kulturális örökség megõrzésének szempontjait érvényesítõ szemlézés, vé-
leményezés;
g) a gyûjtõkörébe tartozó kulturális javak esetében – a jogszabályok, illetve az OKM felkérése alapján végzett, a tudo-
mány adott ismeretanyagára támaszkodó és annak eredményeit felhasználó – szakértõi tevékenység, alaptémáiban és
muzeológiai módszertanában kutatói tevékenység.

1.5.1. Az 1.5. pontban meghatározott tevékenységet az Intézeten belül önálló névviselésre jogosult Országos Pedagógiai
Könyvtár és Múzeum, (OPKM) mint részjogkörû költségvetési egység látja el.

2. Az Intézet alaptevékenysége a TEÁOR szerinti megjelöléssel:

22.11 Könyvkiadás
22.13 Idõszaki kiadvány kiadása
22.15 Egyéb kiadás
22.22 Máshova nem sorolt nyomás
22.25 Kisegítõ nyomdai tevékenység
22.33 Számítógépes adathordozó sokszorosítás
70.20 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
70.32 Ingatlankezelés
72.30 Adatfeldolgozás
72.40 Adatbázis tevékenység, online kiadás
72.60 Egyéb számítástechnikai tevékenység
73.20 Humán kutatás, fejlesztés
74.11 Jogi tevékenység
74.14 Üzletviteli tanácsadás
74.87 Máshova nem sorolt egyéb gazdasági szolgáltatás
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75.14 Közigazgatást kiegészítõ szolgáltatás
80.42 Máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás
92.51 Könyvtári, levéltári tevékenység
92.52 Múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme

3. Alapvetõ szakfeladat: 805915 Oktatási célok és egyéb feladatok

4. Szakágazati besorolás: 8042000 Máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás

III.
Az Intézet vállalkozási tevékenysége

1. Az Intézet vállalkozási tevékenységet folytathat eszközeinek, szabad kapacitásainak hasznosítása érdekében költség-
vetése tervezett összkiadásához viszonyított 30%-os mértékig, amely nem veszélyeztetheti az alaptevékenységbõl faka-
dó kötelezettségei teljesítését.

2. Az Intézet vállalkozási tevékenysége keretében kiadói, kutatási, fejlesztési, oktatási, rendezvényszervezési, adatrög-
zítési és nyilvántartási tevékenységet folytathat.

3. Az Intézet vállalkozási tevékenysége a TEÁOR szerinti megjelöléssel:

22.11 Könyvkiadás
22.13 Idõszaki kiadvány kiadása
22.15 Egyéb kiadás
22.33 Számítógépes adathordozó sokszorosítás
72.30 Adatfeldolgozás
72.40 Adatbázis tevékenység, online kiadás
72.60 Egyéb számítástechnikai tevékenység
73.20 Humán kutatás, fejlesztés
74.14 Üzletviteli tanácsadás
74.87 Máshova nem sorolt egyéb gazdasági szolgáltatás
80.42 Máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás

4. A vállalkozási tevékenységbõl származó bevételeket és a vállalkozási tevékenységek kiadásait az alaptevékenységek-
tõl elkülönítetten kell megtervezni és elszámolni.

IV.
Az Intézet mûködése

1. Az Intézet élén fõigazgató áll, akit nyilvános pályázat alapján – határozott idõre – az oktatási és kulturális miniszter
(a továbbiakban: miniszter) bíz meg magasabb vezetõi beosztás ellátásával, illetõleg vonja vissza a megbízását (szükség
esetén nevezi ki és menti fel), valamint gyakorolja felette az egyéb munkáltatói jogokat.

2. A fõigazgató munkáját fõigazgató-helyettes(ek) segítik. A gazdasági fõigazgató-helyettest – aki a mûködéssel össze-
függõ gazdasági és pénzügyi feladatok tekintetében a fõigazgató helyettese – pályázat alapján a fõigazgató javaslatára a
miniszter bízza meg a vezetõi beosztás ellátásával határozatlan idõre, illetve vonja vissza megbízatását (szükség esetén
nevezi ki, menti fel). A további munkáltatói jogokat felette a fõigazgató gyakorolja.

3. Az Intézet fõigazgatója és alkalmazottai munkajogi szempontból a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállását érintõ kérdésekrõl szóló 30/2000. (X.11.) OM rendelet hatálya alá tar-
toznak, kivéve a Kutatási, Kutatásszervezési és Elemzési Központban tudományos munkakörben foglalkoztatott közal-
kalmazottakat, akik a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a központi költségvetési szerv-
ként mûködõ kutató- és kutatást kiegészítõ intézeteknél és kutatókat foglalkoztató egyes intézményeknél történõ végre-
hajtásról szóló 49/1993. (III. 26.) Korm. rendelet hatálya alá tartoznak, illetõleg az Országos Pedagógiai Könyvtár és
Múzeumban közgyûjteményi és közmûvelõdési munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottakat, akik a közalkalma-
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zottak 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 hatálya alá tartoznak az SzMSz-ben foglaltaknak megfelelõen.

4. Az Intézetben foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat – a jogszabályok és a jelen Alapító Okirat rendelkezései-
nek a figyelembevételével – a fõigazgató gyakorolja. Egyes munkáltatói jogok – a kinevezés, felmentés és vezetõi meg-
bízás, visszavonás kivételével – az SzMSz-ben foglaltak szerint, más, vezetõ beosztású közalkalmazottakra átruházha-
tók.

5. Az Intézet szervezeti felépítését, vezetési rendjét és mûködésének rendjét az Szervezeti és Mûködési Szabályzat (to-
vábbiakban SzMSz) határozza meg. Az SzMSz-t és módosítását a fõigazgató köteles a jelen Alapító Okirat hatályba lé-
pésétõl számított 60 napon belül elkészíteni és a miniszternek jóváhagyás céljából benyújtani.

6. Az Intézet alaptevékenységét az OKM belsõ szabályzata szerint jóváhagyott munkaterv alapján végzi. A szakmai
munka tervezésének, a tervek egyeztetésének és a szakmai munka értékelésének rendjét az SzMSz-ben kell rögzíteni.

7. Az Intézet hazai és nemzetközi kapcsolatait – a jogszabályok keretei között, költségvetésének terhére az alaptevé-
kenységével összefüggésben – önállóan alakítja.

V.
Az Intézet gazdálkodása

1. Az Intézet önállóan gazdálkodó, az elõirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel ren-
delkezõ központi költségvetési szerv, amelynek a költségvetése az OKM fejezetén belül szerepel.

2. Az Intézet feladatainak ellátásához rendelkezésre álló vagyon az állam tulajdonában áll, amellyel kapcsolatban – a
Kincstári Vagyoni Igazgatósággal kötött megállapodásban foglaltak szerint – gyakorolja a vagyonkezelõi jogokat.

3. A Kutatási, Kutatásszervezési és Elemzési Központ, a Fejlesztési és Innovációs Központ, az Oktatási Szolgáltatási
Központ, a Kiemelt Fejlesztések Koordinációs Központja és az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum az Intézet
részjogkörû költségvetési egységei.

VI.
Záró rendelkezések

A jelen Alapító Okirat 2007. szeptember 7-én lép hatályba. Ezzel egyidejûleg a 2007. január 1-jén kelt 17093-9/2006.
ügyiratszámú Alapító Okirat hatályát veszti.

Budapest, 2007. augusztus 31.
Dr. Hiller István s. k.,

oktatási és kulturális miniszter

Ü.i. szám: 17742-1/2007.
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AZ ORSZÁGOS PEDAGÓGIAI KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM
MEGSZÜNTETÕ OKIRATA

Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.), vala-
mint az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján az

Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

(a továbbiakban: OPKM) elnevezésû, teljes jogkörrel rendelkezõ, önállóan gazdálkodó központi költségvetési szervet
– az államháztartásért felelõs miniszterrel egyetértésben – 2007. szeptember 7-ei hatállyal megszünteti. A megszüntetés
indoka: a megszüntetett szerv által ellátandó feladat más módon vagy más szervezetben hatékonyabban teljesíthetõ
[Áht. 90. § (1) bekezdés c) pont].

I.
A megszüntetésre kerülõ költségvetési szerv azonosító adatai

1. Hivatalos neve: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
2. Székhelye: 1089 Budapest, Könyves Kálmán krt. 40.
3. Felügyeleti szerv: Oktatási és Kulturális Minisztérium
4. Megszüntetõ szerv: Oktatási és Kulturális Minisztérium

II.
Az OPKM alapfeladatainak (alaptevékenységeinek) jövõbeni ellátása

Az OPKM megszûnésének napjától valamennyi alapfeladata az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézethez (a továbbiakban:
OFI) kerül át, amely teljes jogkörrel rendelkezõ, önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv.

III.
Jogutódlás

Az OPKM általános jogutódja az OFI, amely teljes jogkörrel rendelkezõ, önállóan gazdálkodó központi költségvetési
szerv. Az OPKM által kötött szerzõdésekben a megszûnés napjától az OPKM helyébe valamennyi jog és kötelezettség
tekintetében az OFI lép.

IV.
Az OPKM vagyona

Az OPKM alaptevékenységének ellátásához szükséges, vagyonkezelésében lévõ vagyon vagyonkezelõi joga a megszû-
nés napjától az OFI-ra száll át.

V.
Az OPKM által foglalkoztatott munkatársak

Az OPKM-nél foglalkoztatott közalkalmazottaknak az OFI-ban történõ továbbfoglalkoztatására a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

VI.
Záró rendelkezések

Jelen megszüntetõ okirat 2007. szeptember 7-én lép hatályba.

Budapest, 2007. augusztus 31.
Dr. Hiller István s. k.,

oktatási és kulturális miniszter

Ü.i. szám: 17742-2/2007.
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A Központi Statisztikai Hivatal elnökének
közleménye

a statisztikai szakképesítések írásbeli vizsganapjairól, valamint az írásbeli tételek átvételének idejérõl
és módjáról

A 2007/2008. tanév rendjérõl szóló 19/2007. (III. 23.) OKM rendelet felhatalmazása alapján az Országos Képzési Jegy-
zékben szereplõ statisztikai szakképesítések írásbeli vizsganapjait az alábbiak szerint határozom meg.

Középszintû szakképesítések:
– 2007. október 2-án 14 órától,
– 2008. február 5-én 14 órától,
– 2008. május 20-án 8 órától.

Emelt szintû szakképesítések:
– 2007. október 3-án 14 órától,
– 2008. február 6-án 14 órától,
– 2008. május 21-én 8 órától.

A szakmai vizsgákhoz az írásbeli tételek átvételének ideje és módja:
– a 2007. októberi vizsgákra 2007. október 1-jén,
– a 2008. februári vizsgákra 2008. február 4-én,
– a 2008. májusi vizsgákra 2008. május 19-én

10–12 óra között hivatalos megbízás ellenében a Központi Statisztikai Hivatal Oktatási osztályán (1024 Budapest,
Keleti Károly u. 5–7., III. 334.) vehetõk át.

Dobossy Imre s. k.,
fõosztályvezetõ-helyettes

Felhívás
a felsõoktatási intézmények 2008. évi Szép magyar beszéd versenyére

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium, a Kazinczy-díj Alapítványi Bizottság, az ELTE Fonetikai Tanszéke és a Ber-
zsenyi Dániel Fõiskola (2008. január 1-jétõl Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központja) meghirdeti a
2007/2008. tanévre a felsõoktatási intézmények Kazinczyról elnevezett Szép magyar beszéd versenyét, amelynek célja
az anyanyelvi nevelés és a beszédkultúra fejlesztése.

A szövegmondó verseny megrendezésével arra kívánjuk ösztönözni a résztvevõket, hogy növekedjék a magyar-
nyelv-használat kiejtési szabályait figyelembe vevõ, kifejezõ beszéd iránti igényesség.

Péchy Blanka mûvésznõ, a Kazinczy-díj alapítója, a világi és egyházi felsõfokú intézményekre is kiterjesztette alapít-
ványát. Az országos döntõn hazai és határainkon túli pedagógusképzõ felsõoktatási intézmények azon hallgatói vehetnek
részt, akik a helyi versenyen a legjobbaknak bizonyultak.

A versenyfeladat: egy szabadon választott és egy kötelezõ szöveg értõ-értetõ (de nem színészi) élõszóbeli bemutatása;
elsõsorban a 20–21. századi, esetleg a 19. századi magyar publicisztika, esszéirodalom vagy a kevéssé párbeszédes szép-
próza termékeibõl. A szöveg ne haladja meg a három (3) percet, ne fordítás, hanem eredeti magyar írásmû vagy szöveg-
egésznek is tekinthetõ egyik/valamelyik részlete legyen.

A teljesítmény értékelésének fõbb szempontjai: a) jó szövegértés és szöveghûség, b) a szövegtartalom, az írói szándék
és a szövegszerkezet hiteles közlése, c) a beszédhelyzetnek, a szövegkörnyezetnek megfelelõ tolmácsolás, d) jó beszéd-
légzés, a beszédhangok és hangkapcsolatok helyes ejtése, megfelelõ hangsúlyozás, dallamformálás, szünettartás; a be-
szédtempó, a hangerõ illõ alkalmazása; a nonverbális eszközök szövegnek megfelelõ, mértéktartó használata. Kérjük az
illetékes tanszékeket, illetõleg a beszédmûvelés oktatóit, hogy különös gondot fordítsanak ezekre a szempontokra a ver-
senyzõk felkészítésekor és a helyi versenyek megrendezésekor.

Az országos döntõt 2008. április 19–20-án (szombat–vasárnap) rendezzük meg Szombathelyen. (A távolabbról jövõk
már 18-án, pénteken megérkezhetnek.) Ezt az alkalmat ismét a szakmai továbbképzés, a tapasztalatcsere fórumává is kí-
vánjuk tenni, ezért oktatók és szakemberek részvételére is számítunk.
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A rendezvény szervezése érdekében kérjük a felsõoktatási pedagógusi intézményeket, hogy 2008. február 28-ig (az
erre szolgáló mellékelt lapon) szíveskedjenek megküldeni a kiválasztott versenyzõ(k) és a részt vevõ tanár(ok) nevét, va-
lamint az étkezési és szállásigényeket.

A szervezõbizottság címe: dr. Balázs Géza egyetemi tanár, dr. Balaskó Mária fõiskolai docens, Berzsenyi Dániel Fõis-
kola, Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, 9700 Szombathely, Berzsenyi tér 2. Kapcsolattartás e-mailen: kazinczyver-
seny@bdf.hu. A hallgatók kollégiumi szállásáról és étkezésérõl – az elõzetes jelentkezés alapján – a rendezõ intézmény
gondoskodik. Az utazási költség, valamint a kísérõk (tanárok) szállás- és étkezési díja a küldõ intézményt terheli.

A rendezõ intézmény a verseny részletes programját a jelentkezõnek közvetlenül küldi meg, s tájékoztatja a kísérõ ta-
nárokat a befizetendõ összegrõl, a befizetés módjáról; ezért kérjük a jelentkezési lap pontos kitöltését. Kérjük, hogy a
versenyzõ a választott szövegét – a forrás pontos megjelölésével – 10 példányban hozza magával, s jelentkezésekor adja
le a szervezõirodában.

A versenyzõk teljesítményét szakmailag kompetens zsûri bírálja el. Az országos döntõ legjobb versenyzõi (a létszám-
tól és a verseny színvonalától függõen 10–15) Kazinczy-érmet és pénzjutalmat kapnak. Sor kerül különdíjak és könyvju-
talmak odaítélésére is.

Az országos döntõ programját szakmai és kulturális rendezvények egészítik ki.

Oktatási és Kulturális Minisztérium,
Kazinczy-díj Alapítványi Bizottság,

Berzsenyi Dániel Fõiskola (Nyugat-magyarországi Egyetem)
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék,

ELTE BTK Fonetikai Tanszék

Dr. Rádli Katalin s. k.,
fõosztályvezetõ-helyettes

Közlemény
a XII. Országos Arany János Vers- és Prózamondó Verseny meghirdetésérõl

A vasvári Kardos László Általános Iskola magyar nyelvi szakmai munkaközössége országos vers- és prózamondó ver-
senyt hirdet az alábbi témakörökben és kategóriákban:

I. témakör 13–15 éveseknek: Arany János költeményei vagy XX. századi költõk lírai alkotásai
II. témakör 10–12 éveseknek: XX. századi és jelenkori magyar írók, költõk e korosztálynak szóló mûvei vagy azok részle-
tei
A választott mû idõtartama mindkét témakörben maximum 5 perc.
A verseny idõpontja: 2008. március 7. (péntek).
Helyszín: Kardos László Általános Iskola, Vasvár.
A versenyre bármilyen iskolatípusból lehet jelentkezni, témakörönként 2-2 fõvel.
A jelentkezéseket 2008. január 28-ig várjuk.
Elérhetõségeink: telefon: (94) 573-100, fax: (94) 573-101, e-mail: iskola@kardos-vasvar.sulinet.hu.

Horváthné Tóth Mária s. k.,
igazgató
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Pályázati felhívás felsõoktatási intézmények vezetõi és egyéb álláshelyeinek betöltésére

A BUDAPESTI MÛSZAKI FÕISKOLA
pályázatot hirdet a
Regionális Oktatási és Innovációs Központba
adjunktusi állás betöltésére

Az adjunktus feladata:
A kinevezésre kerülõ adjunktus feladata a központ oktatási és fejlesztési tevékenységében való aktív részvétel az alábbi
területeken: számítógép-architektúrák, lokális és nagyterületi hálózatok és protokolljaik, operációs rendszerek, hálózati
operációs rendszerek. Aktív részvétel a számítógép-rendszerek szakcsoport munkájában.

Pályázati feltétel: a pályázó feleljen meg a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben és a fõiskola oktatói kö-
vetelmény- és minõsítési rendszer, valamint ezen munkakörök betöltésével kapcsolatos eljárások rendje szabályzatban
rögzített követelményeinek is. A pályázó rendelkezzen doktorjelölti jogviszonnyal.

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, idegennyelv-tudást tanúsító okirat hiteles másolatát,
– tudományos munkák jegyzékét,
– doktorjelölti jogviszony igazolását,
– 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 min. 30. nap.

A pályázat benyújtása: a pályázatot mellékleteivel együtt – a közzétételtõl számított 30 napon belül – 3 példányban (egy
eredeti, két másolat) kell dr. Lõrincz Péter, a Budapesti Mûszaki Fõiskola Regionális Oktatási és Innovációs Központ
(8002 Székesfehérvár, Budai út 45.) igazgatójához benyújtani.

A borítékon fel kell tüntetni: ,,Pályázat a Budapesti Mûszaki Fõiskola Regionális Oktatási és Innovációs Központ ad-
junktusi állására”.

Prof. Dr. Rudas Imre s. k.,
rektor

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARA
pályázatot hirdet
Alkotmányjogi Tanszék
tanársegédi állására

Pályázati feltételek:
– állam- és jogtudományi egyetemi végzettség,
– nyugat-európai egyetemen folytatott tanulmányok LLM-fokozata,
– két nyugat-európai nyelv ismerete, amelybõl az egyik felsõfokú, a másik középfokú nyelvvizsgával igazolt,
– oktatói tapasztalat,
– doktori képzés – abszolutórium,
– rendszeres tudományos tevékenység.
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Az egyetemi tanársegéd feladata:
– részvétel az alkotmányjog címû tárgy oktatásában,
– alternatív tárgy meghirdetése,
– vizsgáztatás a tanszék által oktatott tárgyakból,
– témavezetõként közremûködés évfolyam- és szakdolgozatok elkészítésénél,
– részvétel a tanszék kutatási programjában.

A pályázathoz csatolni kell a következõket:
– szakmai önéletrajz,
– egyetemi végzettséget igazoló okirat másolata, az eredeti bemutatása mellett,
– nyelvvizsgát/nyelvvizsgákat igazoló okirat másolata, az eredeti bemutatása mellett.

A pályázatokat a megjelenéstõl számított 30 napon belül kell benyújtani az ELTE ÁJK dékánjához (1053 Budapest,
Egyetem tér 1–3.).

Dr. Hudecz Ferenc s. k.,
rektor

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM – Sopron – rektora
pályázatot hirdet az
ERDÕMÉRNÖKI KAR
Matematikai és Ökonómiai Intézetébe
fõállású, teljes munkaidõs egyetemi docensi álláshely betöltésére

A kinevezendõ docens feladata:
– ábrázoló geometria tantárgyból elõadás és gyakorlat tartása, gyakorlatvezetõk munkájának irányítása,
– analitikus geometria tantárgyból elõadás és gyakorlat tartása,
– matematika tantárgyból gyakorlat vezetése,
– Számítógépes ábrázolás címû tantárgy oktatása és tantárgyfelelõse, az elõadások tartása angol nyelven,
– geometriából, ábrázoló geometriából és computer-geometriából kutatások végzése.

Az egyetemi docens alkalmazási követelményei [SzMSz II. Foglalkoztatási Követelményrendszer 14. § (1)]:
a) rendelkezzen legalább hatéves szakmai gyakorlattal,
b) rendelkezzen doktori fokozattal,
c) legyen alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevõk, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve mûvé-
szi munkájának vezetésére, valamint arra, hogy idegen nyelven elõadást tartson,
d) nemzetközi szinten ismerje és mûvelje tudományterületét,
e) legyen alkalmas új tantárgyak programjának kialakítására, elõadásainak, gyakorlatainak megtartására, tananyagainak
elkészítésére,
f) rendelkezzen széles körben elismert hazai és nemzetközi publikációs tevékenységgel.

A pályázatnak tartalmaznia kell [SzMSz II. Foglalkoztatási Követelményrendszer 35. § (10)]:
– személyi adatait, lakcímét,
– jelenlegi munkahelyét, munkakörét, beosztását, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyait,
– tudományos fokozatát, szakmai díjait, idegennyelv-tudását,
– szakmai tudományos munkáját, terveit,
– hazai és nemzetközi tudományos, illetve szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét, a nemzetközi tudomá-
nyos életben való részvételét,
– a szervezeti egység (intézet) vezetésével kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit.

A pályázatokhoz mellékelni kell [SzMSz II. Foglalkoztatási Követelményrendszer 35. § (11)]:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– fontosabb publikációk és tudományos munkák vagy mûvészeti alkotások, sporttevékenység jegyzékét,
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– három hónapnál nem régebbi érvényes erkölcsi bizonyítványt,
– személyi adatlapot,
– nyilatkozatot, amelyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagába az arra illetékes személyek és testületek
betekinthetnek.

A pályázattal kapcsolatos bõvebb felvilágosítást a Matematikai és Ökonómiai Intézet igazgatója, illetve a dékáni hivatal
vezetõje nyújt.
A pályázatokat két példányban, az EMK-honlapon való közzétételt követõ 30 napon belül a Nyugat-magyarországi
Egyetem Erdõmérnöki Kar dékánjának (9400 Sopron, Ady Endre u. 5.) kell benyújtani.

Prof. Dr. Faragó Sándor s. k.,
rektor

Pályázati felhívás
nevelési-oktatási intézmények vezetõi állásaira és egyéb vezetõi állásokra

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

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

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

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

1. 2. 3. 4.

Óvodavezetõ

Hegyhátszentjakab Köz-
ség Önkormányzata,
Felsõjánosfa Község
Önkormányzata, vala-
mint
Szaknyér Község Ön-
kormányzata
Hegyhátszentjakab,
Kossuth u. 39.
Tel./fax: (94) 526-004

Napköziotthonos
Óvoda
Hegyhátszentjakab,
Kossuth u. 46.

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v. és szakkép-
zettség, legalább öt év
óvodapedagógus-mun-
kakörben szerzett szgy.

ÁEI: azonnal.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: a közzétételtõl számított
90. nap.

Kéleshalom Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
6444 Kéleshalom,
Fõ u. 2.

Boróka Napköziottho-
nos Óvoda

Felsõfokú szakirányú
v., ötéves szgy.
Elõny: vezetõi gyakor-
lat

ÁEI: azonnal.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: a pályázat megjelenésétõl
számított 60. nap.
Juttatás: magasabb vp.
f: Péter Szabó Lajosné polgár-
mester
Tel.: (77) 404-661

Iskolaigazgató

Fülöpszállás Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
6085 Fülöpszállás,
Kossuth L. u. 2.

Herpai Vilmos Általá-
nos Iskola
6085 Fülöpszállás,
Petõfi S. u. 4.

Felsõfokú szakirányú v.
és szakképzettség, leg-
alább öt év pedagó-
gus-munkakörben
szerzett szgy.
Általános iskolában
vagy középiskolában
pedagógus-munkakör-
ben fennálló, határozat-
lan idõre szóló alkal-
mazás, illetve a megbí-
zással egyidejûleg pe-
dagógus-munkakörben
történõ, határozatlan
idõre szóló alkalmazás.
Elõny: magyar nyelv és
irodalom szak megléte.

ÁEI: 2008. júl. 1.
A megbízás 2013. jún. 30-ig,
öt évre szól.
Pbhi: a megjelenéstõl számított
60 napon belül.
Pehi: 2008. máj. 31.
A pályázatot írásban kell be-
nyújtani.
f: telefonon a (78) 435-322-es
telefonszámon Cseh Szakáll
Sándor polgármestertõl, illetve a
jegyzõtõl vagy személyesen a
polgármesteri hivatalban
6085 Fülöpszállás,
Kossuth L. u. 2.

Halásztelek Nagyköz-
ség Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2314 Halásztelek,
Posta köz 1.
Tel.: (24) 517-290

Hunyadi Mátyás Általá-
nos Iskola, Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény és Községi
Könyvtár
2314 Halásztelek,
Somogyi Béla u. 50–52.

Egyetemi v., pedagó-
gus-szakvizsga, öt év
szgy.
Közoktatási vezetõi
gyakorlat és/vagy köz-
oktatási intézményveze-
tõi szakképzettség

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: a pályázati határidõ lejártát
követõ 60 napon belül.
A pályázathoz csatolni kell: ok-
levél hiteles másolatát is.
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A hiányosan benyújtott pályáza-
tok formai hibásnak minõsülnek,
és a pályázatból kizáratnak.
Pc: Halásztelek nagyközség
jegyzõje.

Hegyhátszentjakab Köz-
ség Önkormányzata,
Felsõjánosfa Község
Önkormányzata,
valamint
Szaknyér Község
Önkormányzata
Hegyhátszentjakab,
Kossuth u. 39.

Általános Iskola
Hegyhátszentjakab,
Kossuth u. 16.

Felsõfokú iskolai peda-
gógusi v. és szakkép-
zettség, legalább öt év
pedagógus-munkakör-
ben szerzett szgy.

ÁEI: azonnal.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: a közzétételtõl számított
90. nap.

Polgár Város Önkor-
mányzatának Képvi-
selõ-testülete
4090 Polgár,
Barankovics tér 5.

Vásárhelyi Pál Általá-
nos Iskola

Fõiskolai szintû tanári
v. és szakképzettség,
legalább öt év pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szgy.
Elõny: vezetõi gyakor-
lat, illetve pedagó-
gus-szakvizsga
keretében szerzett in-
tézményvezetõi szak-
képzettség

ÁEI: 2008. júl. 1.
A megbízás 2013. jún. 30-ig,
öt évre szól.
Pbhi: 2008. febr. 28.
Pehi: 2008. máj. 31-ig.
A pályázathoz csatolni kell: nyi-
latkozatot arra vonatkozóan,
hogy a pályázat tartalmát a pá-
lyázati eljárásban részt vevõk
megismerhetik.
A képviselõ-testület a vezetõi
programok véleményezésére
szakértõt kér fel.
A pályázatot zárt borítékban
„Pályázat a Vásárhelyi Pál Álta-
lános Iskola intézményvezetõi
álláshelyére” megjelöléssel kell
benyújtani.
Pc: Polgár Város Önkormányzata
f: Tóth József polgármester
Tel.: (52) 391-015

József Attila Gimnázi-
um és Szakképzõ Iskola

egyetemi szintû tanári
v. és szakképzettség,
legalább öt év pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szgy.
Elõny: vezetõi gyakor-
lat, illetve pedagó-
gus-szakvizsga
keretében szerzett in-
tézményvezetõi szak-
képzettség

ÁEI: 2008. júl. 1.
A megbízás 2013. jún. 30-ig,
öt évre szól.
Pbhi: 2008. febr. 28.
Pehi: 2008. máj. 31-ig.
A pályázathoz csatolni kell: nyi-
latkozatot arra vonatkozóan,
hogy a pályázat tartalmát a pá-
lyázati eljárásban részt vevõk
megismerhetik.
A képviselõ-testület a vezetõi
programok véleményezésére
szakértõt kér fel.
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A pályázatot zárt borítékban
„Pályázat a József Attila Gimná-
zium és Szakközépiskola intéz-
ményvezetõi álláshelyére”
megjelöléssel kell benyújtani.
Pc: Polgár Város Önkormányzata
f: Tóth József polgármester
Tel.: (52) 391-015

Egyéb vezetõi állások

Teleki Blanka Gimná-
zium
1146 Budapest,
Ajtósi Dürer sor 37.

Iskolatitkár Legalább középfokú is-
kolai v., adminisztrá-
ciós gyakorlat,
számítógép felhasználói
szintû ismerete (Word,
Excel, internet, egyéb
programok)

ÁEI: azonnal.
Juttatás: étkh.
Pc: Rudas Péter igazgató
Tel.: 460-0671/73
E-mail: teleki@tgb-bp.sulinet.hu

Surányi Endre Szak-
képzõ Iskola és Kollé-
gium
3702 Kazincbarcika,
Irinyi János u. 1.

Kollégiumvezetõ
(a vezetõi megbízással
járó lényeges feladatok:
az intézmény integrált
részeként mûködõ kol-
légium vezetése, a kol-
légiumi közösség
szakmai irányítása)

Felsõfokú tanári v.
Legalább öt év pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szgy.

ÁEI: azonnal.
A megbízás határozatlan idõre
szól.
Juttatás: szf.
A pályázathoz csatolni kell: a
végzettséget igazoló ok-
mány(ok) közjegyzõ által hitele-
sített másolatát.
Pc: Surányi Endre Szakképzõ
Iskola és Kollégium Igazgatói
Titkárság
3702 Kazincbarcika,
Irinyi János u. 1.
f: az intézményben.

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

József Attila Általános
Mûvelõdési Központ
(a magasabb vezetõi
megbízással járó lénye-
ges feladatok: általános
vezetési tevékenységen
túl ellátja az óvoda, ál-
talános iskola, közmû-
velõdés és könyvtár,
diákotthon, alapfokú
mûvészeti iskola veze-
tésével kapcsolatos, az
intézmény, mint önálló-
an gazdálkodó költség-
vetési szerv mûködé-
sébõl eredõ feladatokat)

Felsõfokú iskolai v. és
pedagógus-szakképzett-
ség, továbbá pedagó-
gus-szakvizsga,
másodszor és további al-
kalommal történõ megbí-
zás esetén a pedagógus-
szakvizsga keretében
szerzett intézményveze-
tõi szakképzettség, leg-
alább öt év pedagógus-
munkakörben szerzett
szgy., a nevelési-oktatási
intézményben pedagó-
gus-munkakörben fenn-
álló, határozatlan idõre
szóló alkalmazás, illetve
a megbízással egyidejû-
leg pedagógus-munka-
körben történõ,
határozatlan idõre szóló
alkalmazás.

ÁEI: 2008. júl. 1.
A megbízás 2013. jún. 30-ig,
öt évre szól.
Pehi: 2008. ápr. 30.
A pályázathoz csatolni kell: nyi-
latkozatot arra vonatkozóan,
hogy a pályázat tartalma harma-
dik személlyel közölhetõ; nyilat-
kozatot arról, hogy a pályázatban
foglalt személyes adatainak a pá-
lyázati eljárással összefüggõ ke-
zeléséhez hozzájárul.
A pályázatot írásban, zárt borí-
tékban kérjük benyújtani.
Pc: Csanádi István polgármester
5820 Mezõhegyes,
Kozma F. u. 11.
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Alapszolgáltatási köz-
pont (a vezetõi megbí-
zással járó lényeges
feladatok: általános ve-
zetési feladatokon túl
szociális alapellátások:
étkeztetés, házi segít-
ségnyújtás, családsegí-
tés, nappali szociális
ellátás szervezése, gyer-
mekjóléti szolgáltatás
szervezése, koordinálá-
sa, ennek érdekében
kapcsolattartás a házi-
orvosokkal, gyermek-
orvossal, védõnõkkel,
civil szervezetekkel,
oktatási intézmények-
kel, munkanélküliek be-
illeszkedését elõsegítõ
programjának szervezé-
se, kapcsolattartás a
polgármesteri hivatal-
lal, polgármesterrel, a
munkaügyi központtal.
A város lakossága szo-
ciális helyzetének fi-
gyelemmel kísérése,
szociális témájú pályá-
zatok elõkészítése

Szakirányú szakkép-
zettség: felsõfokú szo-
ciális alapvégzettség,
pszichológus, pszicho-
pedagógus, mentálhigi-
énés vagy szupervizor
szakirányú végzettség-
gel rendelkezõ pedagó-
gus, gyógypedagógus,
szociológus, védõnõ,
legalább öt év felsõfokú
végzettséget vagy felsõ-
fokú szakmai képesítést
igénylõ, a gyermekvéde-
lem, a szociális ellátás, az
egészségügyi ellátás, il-
letve a közoktatás terüle-
tén végzett munkakörben
szerzett szgy.
Az intézményben fenn-
álló határozatlan idõre
szóló kinevezés, illetve
a vezetõi megbízással
egyidejûleg felsõfokú
v. vagy felsõfokú szak-
mai képesítést igénylõ
munkakörben történõ
határozatlan idõre szóló
kinevezés

ÁEI: 2008. máj. 15.
A megbízás 2013. máj. 14-ig
szól.
Pbhi: 2008. jún. 31.
Pehi: 2008. ápr. 30.
Juttatás: vp. 250%.
A pályázathoz csatolni kell: nyi-
latkozatot arról, hogy a pályázat-
ban foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással összefüggõ
kezeléséhez hozzájárul; nyilat-
kozat arra vonatkozóan, amely
szerint a gyermekek védelmérõl
és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. tv. 15. §-ának
(8) bekezdésében meghatározott
kizáró ok nem áll fenn.
Nyilatkozatot arra vonatkozóan,
hogy a pályázati anyagot a jog-
szabályban elõírt bizottság meg-
ismerheti.
A pályázatot írásban, zárt borí-
tékban kérjük benyújtani.
Pc: Csanádi István polgármester
5820 Mezõhegyes,
Kozma F. u. 11.

Baranya Megyei Ön-
kormányzat
7621 Pécs,
Széchenyi tér 9.

Baranya Megyei Gyer-
mekvédelmi Központ
7621 Pécs,
Egyetem u. 2.

A 15/1998. (IV. 30.)
NM rendelet II. 3. pont-
jában elõírt képesítés,
legalább öt év felsõfokú
végzettséget vagy felsõ-
fokú szakmai képesítést
igénylõ, a gyermekvé-
delem, a szociális ellá-
tás, az egészségügy,
illetve a közoktatás te-
rületén végzett munka-
körben szerzett szgy.
Elõny: öt év vezetõi
gyakorlat

ÁEI: 2008. ápr. 1.
A megbízás 2013. márc. 31-ig,
öt évre szól.
Pbhi: a Szociális Közlönyben
való megjelenéstõl számított
30 napon belül.
Pehi: 2008. febr.
A pályázathoz csatolni kell: a
pályázó nyilatkozatát arról, hogy
a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggõ kezelésé-
hez hozzájárul, a pályázó nyilat-
kozatát, amely 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.
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A pályázatot zárt borítékban
„Gyermekvédelmi központ igaz-
gatója” megjelöléssel kell be-
nyújtani.
Pc: Baranya Megyei Önkor-
mányzat Közgyûlésének elnöke
7621 Pécs,
Széchenyi tér 9.
f: Koch József gyermekvédelmi
referens
Tel.: (72) 500-497

Pályázati felhívás
pedagógus-munkakörök betöltésére

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

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

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

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

meg.

Rövidítések:
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
ls: letelepedési segély
szl: szolgálati lakás
szsz: szolgálati szoba
szf: szolgálati férõhely
if: illetményföld
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat
b: erkölcsi bizonyítvány
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
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Napsugár Óvoda
2730 Albertirsa,
Pesti út 29.
Tel.: (53) 370-177

Óvodapedagógus Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v., egészségügyi
alkalmasság

ÁEI: 2008. jan.
Pehi: a pályázat benyújtásától
számított 15 napon belül.
A pályázathoz csatolni kell:
fényképpel ellátott szakmai ön.
Pc., f: Pjeczka Pálné óvoda-
vezetõ
Tel.: (53) 370-177

Napraforgó Óvoda
1194 Budapest,
Karinthy u. 6.
Tel.: 282-4526

Óvodapedagógus
(a megbízás határozat-
lan idõre szól)

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi szakképesítés.
Elõny: vegyes csoport-
ban szerzett szgy., fej-
lesztõped. v.

ÁEI: azonnal.
A pályázathoz csatolni kell:
fényképes szakmai ön., elõzõ
munkaviszonyról szóló igazolás.
Pc., f: intézményvezetõ

Ispotály Utcai Óvoda
4025 Debrecen,
Ispotály u. 12.
Tel.: (52) 418-974
Fax: (52) 460-321

Óvodapedagógus Felsõfokú fõiskolai v.
Elõny: szgy.

ÁEI: azonnal.

Általános Mûvelõdési
Központ Igazgató-
tanácsa
7833 Görcsöny,
Petõfi u. 1.

Óvodapedagógus
(a megbízás határozat-
lan idõre szól)

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v.

ÁEI: 2008. febr. 1.
A megbízás határozatlan idõre
szól.
A pályázathoz csatolni kell: hi-
vatalos oklevél másolata.
A pályázatot két példányban kell
benyújtani postai úton (egy ere-
deti, egy másolat).
Pc: Varga Ágnes ÁMK-igazgató
Tel.: (72) 372-218

Körzeti Általános Isko-
la és Óvoda
8725 Iharosberény,
Hársfa u. 3.

Óvodapedagógus Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v.

ÁEI: 2008. jan. 7.
Pc: Horváth Zsolt igazgató
Jelentkezés írásban.
Tel./fax: (82) 594-040

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

Gitártanár félállásban
(határozatlan idõre)

népzenetanár félállás-
ban
(határozott idõre)

Szakirányú fõiskolai
vagy egyetemi v.

ÁEI: azonnal.

Pannónia Általános
Iskola
1192 Budapest,
Pannónia út 12.
Tel.: 282-5157

Tanító–napközis nevelõ Szakirányú felsõfokú
v., 3 év szgy.

ÁEI: 2008. jan. 1.
Pc: Somogyi Gábor igazgató
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Zrínyi Miklós Általános
Iskola
1205 Budapest,
Mártírok útja 47.

Gyermek- és ifjúságvé-
delmi felelõs
Feladatok: gyermek- és
ifjúságvédelemmel kap-
csolatos teendõk ellátá-
sa, nyilvántartások
vezetése, kapcsolattar-
tás a szülõkkel és a
szakmai intézmények-
kel

Fõiskolai v. és/vagy
szakirányú v.

ÁEI: azonnal.
Pehi: megjelenéstõl számított
35. nap.
Pc: Timák Ildikó igazgató
Zrínyi Miklós Általános Iskola
1205 Budapest,
Mártírok útja 47. címen vagy
e-mailen: igazgato@zri-
nyim-bpma.sulinet.hu
f: tel.: 285-0573

Mûhelytelepi Általános
Iskola
4034 Debrecen,
Faraktár u. 65.

Magyar–könyvtár sza-
kos tanár

Szakirányú fõiskolai v.,
1–8 év gyakorlat

ÁEI: azonnal.
Jelentkezés személyesen vagy
telefonon.
Tel.: (52) 533-926

Általános Mûvelõdési
Központ
3561 Felsõzsolca,
Szent István út 2.

ÁMK Általános Ma-
gyar–Angol Két Tanítá-
si Nyelvû Iskolája és
Szakmai Szolgáltatója

angol–bármely szakos
tanár (informatika
elõnyben)
A megbízás határozat-
lan idõre szól.

Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: 2008. jan. 15.
Juttatás: étkh.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
szakmai tevékenységet is bemu-
tató ön.
Pc: Figeczki Lászlóné
ÁMK-igazgató
Tel.: (46) 584-225

Nagytarcsai Mûvészeti
Iskola Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény
2142 Nagytarcsa,
Múzeumkert u. 2–4.

Jazzgitár szakos tanár Szakirányú fõiskolai
vagy egyetemi v.

ÁEI: azonnal.
(A megbízás határozatlan idõre
szól, a Kjt. által meghatározott
próbaidõ letöltése után, a mun-
kakört részmunkaidõben kell el-
látni.)
Pehi: a beadási határidõ lejártát
követõ 15 napon belül.
A pályázathoz csatolni kell: az
oktatással kapcsolatos sajátos el-
képzeléseket.
Pc., f: Nitkulinecz Zsanett isko-
laigazgató
Tel.: (70) 387-4581.

Sarkad Város Önkor-
mányzata Ady End-
re–Bay Zoltán
Középiskola és Kollé-
gium
5720 Sarkad,
Vasúti u. 2.
Tel.: (66) 375-155,
(30) 606-7889
E-mail: titkar-
sag@abs.sulinet.hu

Fizika–bármely szakos
tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2008. jan. 1.
Juttatás: szl.
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1. 2. 3. 4.

angol–földrajz szakos
tanár

földrajzból egyetemi v. ÁEI: 2008. febr. 1.
Juttatás: nyelvpótlék, szl.

Sükösd–Érsekcsanád
ÁMK Sükösdi Általá-
nos Iskolája
6346 Sükösd,
Deák F. u. 123.

Német szakos tanár
(helyettesítésre)

Fõiskolai v. ÁEI: 2008. jan. 15-tõl.
Pehi: 30 nap.

Székely Bertalan ÁMK
Napközi Otthonos
Óvoda
2111 Szada,
Dózsa Gy. út 63.
Tel.: (28) 503-586

Óvodapedagógus Felsõfokú v. ÁEI: azonnal.

Zrínyi Miklós Gimnázi-
um, Szakiskola és Kol-
légium
7900 Szigetvár,
Rákóczi u. 18.
Tel./fax: (73) 311-343

Faipari szakoktató Fõiskolai v. ÁEI: 2007/2008. tanévtõl.
Pc: igazgató

magyar–történelem sza-
kos tanár

egyetemi v. ÁEI: azonnal.
Pc: igazgató

Névváltozás

Az Arany János Református Gimnázium és Diákotthon (2750 Nagykõrös, Hõsök tere 6.) intézményi megnevezése
2007. szeptember 1-jétõl megváltozott.

Új név: Arany János Református Gimnázium, Szakképzõ Iskola és Diákotthon.
Rövidített név: Arany János Református Középiskola 2750 Nagykõrös, Hõsök tere 6.
Az új körbélyegzõ és fejbélyegzõ 2007. szeptember 26-ai hatállyal érvényes, a régi bélyegzõ ezen a napon hatályát

veszti.
Suba Lajos s. k.,

igazgató

Zárás után érkezett közlemény, pályázati felhívások, helyesbítés

Közlemény
„Országos szakiskolai közismereti tanulmányi versenyek 2007/2008.”

címmel

A Suliszerviz Pedagógiai Intézet – a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet támogatásával – országos tantárgyi
tanulmányi versenyeket hirdet a szakiskolák tanulói részére a következõ négy tantárgyból:

Irodalom – Magyar nyelv és helyesírás
Matematika – Fizika
Számítástechnika (alkalmazói szint)
Történelem

A versenyeken a szakiskolai (nem szakközépiskolai tanterv szerinti, nem érettségire felkészítõ, illetve nem érettségizet-
tek részére szervezett) képzésben részesülõ tanulók vehetnek részt.
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A versenyek tartalmi követelményei a szakiskolai követelményekre épülnek, feladatai hasonlóak az elõzõ években meg-
ismertekhez. Az egyes fordulók feladatsorait, valamint a javítókulcsokat az értékelési szempontokkal a kiíró biztosítja a
fordulót lebonyolítók részére.
Irodalomból és történelembõl külön témakijelölést ad a versenybizottság, amelyrõl a kiíró értesíti az intézményeket, il-
letve október 31-ét követõen közzé teszi honlapján (www.suliszerviz.com).
A nevezéseket (a mellékelt nevezési lapon szereplõ adattartalommal) az intézmények a kiíróhoz levélben (Suliszerviz
Pedagógiai Intézet 4024 Debrecen, Kossuth u. 42.), faxon (52/534-490) és elektronikus levélben
(oszktv@suliszerviz.com) egyaránt eljuttathatják.

Nevezési határidõ: 2007. november 26.

A versenyre nevezõket nevezési díj nem terheli, de a kiíró egyik fordulóban sem fedezi a versenyzõk esetleges utazási
költségeit, illetve a kísérõik kiadásait (utazás, szállás, étkezés stb.).

I. (iskolai) forduló

A verseny elsõ fordulóját az intézmények bonyolítják le.
A kiíró – a benevezett intézmények számára – a feladatsorokat elektronikusan (tantárgyanként egy PDF-állományban)
teszi elérhetõvé a verseny napján reggel 8 órától. Ugyanitt kerülnek közzétételre a megoldókulcsok és a javítási útmuta-
tók is az adott tantárgyi verseny napját követõ napon.
Az elsõ forduló versenyeire 2007. december 10–13. között kerül sor naponta 14 és 16 óra k özött egy-egy tantárgyból.
Az elkészített dolgozatok javíttatásáról az intézmények gondoskodnak.
A legalább 55%-os eredményt elért tanulók dolgozatait és adatait 2008. január 11-éig kell eljuttatni a kiíróhoz.
A kiíró 2008. február 4-éig – honlapján, illetve elektronikus levélben – értesíti a II. fordulóba jutott versenyzõk intézmé-
nyeit a továbbjutottak nevérõl, illetve a következõ forduló helyszínérõl és pontos idõpontjáról.

II. (regionális) forduló

A beküldött dolgozatok alapján – régiónként és tantárgyanként – legfeljebb 20 fõ jut be a verseny II. fordulójába.
A forduló tantárgyi versenyeit 2008. februárjában – pénteken – bonyolítják le a kiíró által felkért helyszíneken. Minden
tantárgy versenye egy helyszínen és napon kerül megrendezésre, így egy tanuló két tantárgyból nem versenyezhet.
A regionális fordulót követõ három héten belül a kiíró honlapján teszi közzé a tantárgyankénti eredményeket, valamint a
továbbjutók névsorát.

III. forduló (országos döntõ)

Az országos döntõre a II. (regionális) forduló elsõ helyezettjei, továbbá – a II. fordulóban elért eredményük alapján –
még legfeljebb 13 tanuló kerül behívásra, így tantárgyanként 20-20 fõ.
Az országos döntõre 2008. áprilisában kerül sor. A döntõ kétnapos lesz, helyszínérõl és pontos idõpontjáról a kiíró értesí-
ti az érintett tanulókat és intézményeiket.

Dr. Szüdi János s. k.,
közoktatási szakállamtitkár
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N E V E Z É S I L A P

Országos szakiskolai közismereti tanulmányi versenyek
2007/2008.

NEVEZÉSI HATÁRIDÕ: 2007. NOVEMBER 26.

Intézmény

NEVE

CÍME

TELEFONSZÁMA

Kapcsolattartó

NEVE

ELEKTRONIKUS LEVÉLCÍME

Tantárgy Nevezett versenyzõk száma

Irodalom – Magyar nyelv és helyesírás

Matematika – Fizika

Számítástechnika

Történelem

Dátum: .........................................................
....................................................

igazgató

Hiányosan, illetve hibásan kitöltött jelentkezési lapokból fakadó következményekért a beküldõt terheli a felelõsség.
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Dr. Antos László s. k.,
ügyvezetõ igazgató
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Pályázati felhívás
felsõoktatási intézmények vezetõi álláshelyeinek betöltésére

A KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM
pályázatot hirdet
Középkortudományi Tanszékére
egyetemi tanári állásra

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata: Középkori politikai gondolkodás, Történetírás története és elmélete, Szent írá-
sokhoz kapcsolódó hagyományok, Iszlám a késõ-antikvitásban, az Annales történeti iskola története és elmélete tantár-
gyak körében elõadások tartása angol nyelven, tananyagfejlesztés, részvétel a PhD-képzésben, valamint részvétel a fenti
témákkal kapcsolatos nemzetközi kutatásokban.
A munkakör betöltésének feltételei: a pályázó rendelkezzék tízéves oktatói gyakorlattal a fenti tárgyterületeken, magas
színvonalú kutatási tevékenységgel és széles körû szakirányú publikációkkal.
Ezen túlmenõen a pályázatnak meg kell felelnie a felsõoktatási törvényben, valamint az Oktatási Minisztérium rendele-
teiben támasztott követelményeknek, a MAB egyetemi tanári kinevezések véleményezéséhez kidolgozott szempont-
rendszerében foglaltaknak, illetve a Közép-európai Egyetem oktatói követelményrendszerében elõírt, az egyetemi tanári
állás elnyeréséhez szükséges elvárásoknak.

A pályázathoz csatolandó:
– szakmai önéletrajz,
– a legmagasabb tudományos végzettséget igazoló okirat másolata, az eredeti okirat bemutatása mellett,
– a tudományos munkák jegyzéke.

A szabályosan felszerelt pályázatokat a Közép-európai Egyetem Humánpolitikai Osztályára (1051 Budapest, Nádor
u. 9.) a közzétételtõl számított 30 napon belül kell benyújtani.

Elkana Yehuda s. k.,
elnök-rektor

A LISZT FERENC ZENEMÛVÉSZETI EGYETEM
pályázatot hirdet a
KODÁLY ZOLTÁN ZENEPEDAGÓGIAI INTÉZET
(6001 Kecskemét, Kéttemplom köz 1.)
igazgatói megbízásának elnyerésére

A Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet az egyetem részjogkörû költségvetési egységként mûködõ oktatási-szervezeti
egysége.
Kiemelt feladata Kodály Zoltán szellemi hagyatékának õrzése, a magyar és külföldi zenepedagógusok Kodály elméletén
alapuló képzése és továbbképzése, valamint az egyetem céljaival összhangban álló kutatásai, kulturális és múzeumi te-
vékenység folytatása.
Az igazgató feladata az intézetben folyó oktató- és tudományos kutatómunka, mûvészeti alkotótevékenység menedzse-
lése, szervezése és vezetése, ezen belül elsõsorban a Kodály-zenepedagógus mesterképzés, valamint a hazai pedagó-
gus-továbbképzés szervezése és irányítása, az intézet nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése.
A pályázónak legalább fõiskolai docensi vagy egyetemi adjunktusi kinevezéssel, illetve az ehhez szükséges feltételek-
kel, egyetemi végzettséggel, s legalább ötévi, az intézetben folytatott oktatói tevékenységgel, valamint a mûvészetek
menedzselésében szerzett gyakorlattal kell rendelkeznie. A tudományos (PhD), illetve mûvészeti (DLA) fokozat, vagy
az azzal egyenértékû mûvészeti díj a pályázat elbírálása során elõnyt jelenthet.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– az intézetre vonatkozó szakmai elképzeléseket, a pályázó szakmai programját,
– az egyetemi végzettséget és a szakképesítést, a tudományos, illetve a mûvészeti fokozatot, vagy az azzal egyenértékû
mûvészeti díjat igazoló okiratok hiteles másolatát,
– szakmai önéletrajzot, publikációs jegyzéket,
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– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát ahhoz, hogy a pályázat anyagát a jogszabályban és az egyetemi szabályzatokban
rögzített testületek és személyek megismerhessék.

A pályázatot az egyetem rektorának címezve, a fõtitkári irodába kell benyújtani, a pályázati felhívás megjelenésétõl szá-
mított 30. napig. A pályázati eljárással kapcsolatban további felvilágosítást az egyetem fõtitkára ad.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati felhívás megjelenésétõl számított 90. nap.

Fúvós Tanszék
egyetemi docensi álláshelyének betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata az oboa fõtárgy oktatása, a tanszék oktató-nevelõ, tudományos kutatómunkájá-
ban, mûvészeti alkotótevékenységében az egyetem belsõ szabályzatai és a tanszékvezetõ által elõírt vezetõ oktatói teen-
dõk ellátása, a tanszék nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése.
A pályázónak egyetemi végzettséggel, mûvésztanári szakképesítéssel, mûvészeti fokozattal, vagy azzal azonos értékû
mûvészeti díjjal, legalább tízéves zenemûvészeti felsõoktatási gyakorlattal kell rendelkeznie, idegen nyelven is képes-
nek kell lennie elõadás tartására, továbbá meg kell felelnie az egyetem oktatói követelményrendszere által a docensekkel
szemben támasztott követelményeknek.
A pályázatot az egyetem rektorának címezve, az egyetem Fõtitkári Irodájába kell leadni, a pályázati felhívás megjelené-
sétõl számított 30 napon belül. A pályázathoz csatolni kell a végzettséget, szakképesítést, mûvészeti fokozatot, vagy mû-
vészeti díjat tartalmazó okiratok másolatát, valamint a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy pályázati anyagait az
arra jogosult egyetemi testületek és vezetõk megtekinthessék.
A pályázat elbírálásának határideje a pályázati felhívás megjelenésétõl számított 90. nap.

Dr. Batta András s. k.,
egyetemi tanár, rektor

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM
pályázatot hirdet a
2008. január 1-jei hatállyal, egyesüléssel létrejövõ
SAVÁRIA EGYETEMI KÖZPONTJÁNAK
elnök-rektorhelyettesi megbízatásának ellátására

A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 96. § és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 23. § (2) bekezdése figyelembevételével a Nyugat-magyarországi Egyetem rektora és a Berzsenyi Dániel Fõis-
kola rektora pályázatot hirdet a 2008. január 1. napjától a soproni székhelyû Nyugat-magyarországi Egyetem és a szom-
bathelyi székhelyû Berzsenyi Dániel Fõiskola egyesülésével létrejövõ új Nyugat-magyarországi Egyetem Savária Egye-
temi Központjának elnök-rektorhelyettes megbízatásának ellátására.
A megbízás 2008. február 1. napjától 2012. december 31. napjáig szól.

Az elnök-rektorhelyettes feladata:
– a Nyugat-magyarországi Egyetem rektora munkájának elõsegítése,
– a Savária Egyetemi Központ (továbbiakban: SEK) irányításával összefüggõ feladatok ellátása a szervezeti és mûkö-
dési szabályzat alapján,
– a SEK képzési, tudományos, kutatási, igazgatási és gazdasági tevékenységének irányítása,
– a SEK karainak oktatási, tudományos-kutatási és más szervezeti egységek munkájának összehangolása,
– a SEK képviseletének ellátása, az intézmény rendelkezésére álló költségvetési elõirányzatok vagyon és más források
feletti rendelkezése,
– munkáltatói jogkör gyakorlása a foglalkoztatási követelményrendszer 5. §-a alapján,
– a SEK-re vonatkozó általános utasítási, ellenõrzési és beszámoltatási jogkör gyakorlása,
– a SEK Tanács elnöki feladatainak ellátása,
– hazai és nemzetközi oktatási és tudományos kapcsolatok ápolása és bõvítése.
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Az elnök-rektorhelyettesi megbízás feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények:
– magyar állampolgárság,
– az újonnan létrejött Nyugat-magyarországi Egyetem, valamint a Nyugat-magyarországi Egyetem Savária Egyetemi
Központ oktatási, képzési profiljába tartozó egyetemi szintû végzettség és szakképzettség,
– a felsõoktatási törvény szerinti tudományos fokozat,
– többéves felsõoktatási magasabb vezetõi gyakorlat,
– egy világnyelvbõl államilag elismert, legalább középfokú „C” típusú nyelvvizsga,
– mind a tudományos életben, mind pedig a tudományterületén kiemelkedõ eredmények, továbbá hazai és nemzetközi
elismertség.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– tudományos fokozatát, szakmai és egyéb díjait, idegennyelv-tudását,
– szakmai, illetõleg oktatási, tudományos kutatási munkáját, eddigi vezetõi tevékenységét,
– hazai és nemzetközi tudományos, illetõleg szakmai szervezetekben végzett munkáját, a nemzetközi tudományos élet-
ben való részvételét,
– a felsõoktatási intézmény vezetésével kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit, koncepció-
ját (elnök-rektorhelyettesi program), továbbá minden olyan iratot, amelyet a pályázó fontosnak tart.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a végzettséget és szakképzettséget, tudományos fokozatot, egyetemi tanári kinevezést, az idegennyelv-tudást tanúsító
okiratok hiteles másolatát,
– fontosabb publikációk, tudományos és mûvészeti alkotások jegyzékét, továbbá az azokra történõ hivatkozások és idé-
zettségek jegyzékét,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– személyi adatlapot (két példány),
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabály és az egyetem szervezeti és
mûködési szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben való megjelenést követõ 30. nap. A pályázat elbírálásának
határideje: a pályázati határidõ lejártát követõ 3 hónapig.
A pályázatot – két példányban – a Nyugat-magyarországi Egyetem rektora címére kell benyújtani (9400 Sopron,
Bajcsy-Zsilinszky u. 4.).
A pályázatról bõvebb felvilágosítást a Nyugat-magyarországi Egyetem fõtitkára ad [Nyugat-magyarországi Egyetem
Rektori Hivatal, 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4., tel.: (99) 518-128].
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Nyugat-magyarországi Egyetem Savária Egyetemi Központ elnök-rektorhe-
lyettesi megbízatására”.

a 2008. január 1-jei hatállyal, egyesüléssel létrejövõ
NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM
– általános,
– oktatási,
– tudományos és külügyi
rektorhelyettesi megbízatások ellátására

A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 96. § és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 23. § (2) bekezdése figyelembevételével a Nyugat-magyarországi Egyetem rektora és a Berzsenyi Dániel Fõis-
kola rektora pályázatot hirdet a 2008. január 1. napjától a soproni székhelyû Nyugat-magyarországi Egyetem és a szom-
bathelyi székhelyû Berzsenyi Dániel Fõiskola egyesülésével létrejövõ új Nyugat-magyarországi Egyetem három:

– általános rektorhelyettes,
– oktatási rektorhelyettes,
– tudományos és külügyi rektorhelyettes

magasabb vezetõi megbízatás ellátására.
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A rektorhelyettesek magasabb vezetõi megbízatása 2008. február 1. napjától 2012. december 31. napjáig szól.

A rektorhelyettesek feladata a rektor munkájának elõsegítése, vezetõi döntések elõkészítése, végrehajtása a NYME szer-
vezeti és mûködési szabályzatában foglaltak alapján, aktív közremûködés az intézményfejlesztési, belsõ integrációs fo-
lyamatok, az EU-csatlakozással összefüggõ felsõoktatási fejlesztési programok és regionális szerepvállalásaiból követ-
kezõ feladatok teljesítésében, és egyéb vonatkozású feladatok ellátásában. A rektor által irányítottan a képzési, az oktatá-
si-nevelési, tudományos-kutatási feladatok intézményi szintû koordinálása, az egyetem képzési, fejlesztési koncepciói-
nak elõkészítése, véleményezése, kellõ tapasztalat a hazai és nemzetközi kapcsolatok kialakítására, ápolására.

Elvárás a rektorhelyettesekkel szemben, hogy legalább egy világnyelven tárgyalóképes, vitaszintû nyelvismerettel ren-
delkezzenek. A rektor távollétében – kinevezõi és illetménygazdálkodói munkáltatói jogokat érintõ feladatok kivételé-
vel – az SZMSZ szerint helyettesítése, valamint az irányításuk alá tartozó egyes részlegek, referensek szakmai munkájá-
nak irányítása, felügyelete.

A pályázóknak vállalniuk kell mindazon feladatok teljesítését, melyeket az egyetem érvényes szervezeti és mûködési sza-
bályzata, valamint a „Rektorhelyettesek ügyrendje” elõír.

A rektorhelyettesi megbízásra pályázhatnak az egyetem teljes munkaidejû közalkalmazotti jogviszonyba kinevezett
egyetemi/fõiskolai tanárai és egyetemi docensei, akik tudományterületükön kiemelkedõ eredményekkel, továbbá hazai
és nemzetközi elismertséggel, vezetõi gyakorlattal rendelkeznek.
A pályázatok elbírálása a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény, valamint az egyetem szervezeti és mûködési
szabályzata alapján történik.

A rektorhelyettesi megbízások általános feltételei és követelményei:
– magyar állampolgárság,
– egyetemi végzettség,
– fõállású közalkalmazotti jogviszonyban álló egyetemi/fõiskolai tanári vagy egyetemi docensi kinevezés,
– többéves felsõoktatási magasabb vezetõi gyakorlat,
– egy világnyelvbõl államilag elismert, legalább középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékû idegen-
nyelv-ismeret.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– további jogviszonyait és azok idõtartamát,
– tudományos fokozatát, szakmai díjait, idegennyelv-tudását,
– eddigi szakmai, vezetõi, oktatási és tudományos-kutatási munkájának részletes ismertetését,
– a hazai és nemzetközi tudományos életben való közremûködését,
– szakmai szervezetekben végzett munkáját.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– egyetemi végzettséget, szakképzettséget, habilitációt, tudományos fokozatait, vezetõ oktatói kinevezését, valamint
idegennyelv-tudását tanúsító okiratok másolatát,
– tudományos publikációk, szakmai díjak jegyzékét,
– hazai és nemzetközi gyakorlati kapcsolatainak felsorolását,
– minden olyan dokumentumot, amelyet a pályázó az elbírálás szempontjából fontosnak tart,
– személyi adatlapot két példányban,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt vagy az errõl szóló hivatalos igazolást,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, mely szerint pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és az egyetemi sza-
bályzatok szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A pályázatokkal kapcsolatban bõvebb felvilágosítást a Nyugat-magyarországi Egyetem fõtitkára ad [NYME 9400
Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4., tel.: (99) 518-128].
A pályázatokat – 2 példányban – a Nyugat-magyarországi Egyetem rektorának címezve (9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinsz-
ky u. 4.) kell benyújtani az Oktatási Közlönyben történõ megjelenéstõl számított 30 napon belül. A pályázat elbírálásá-
nak határideje: a pályázati határidõ lejártát követõ 3 hónapig.
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fõtitkári megbízatásának ellátására

A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 96. § és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 23. § (2) bekezdése figyelembevételével a Nyugat-magyarországi Egyetem rektora és a Berzsenyi Dániel Fõis-
kola rektora pályázatot hirdet a 2008. január 1. napjától a soproni székhelyû Nyugat-magyarországi Egyetem és a szom-
bathelyi székhelyû Berzsenyi Dániel Fõiskola egyesülésével létrejövõ új Nyugat-magyarországi Egyetem fõtitkári ma-
gasabb vezetõi megbízatásának ellátására.
A fõtitkári magasabb vezetõi megbízatás – az ügyvivõ-szakértõ munkaköri kinevezés mellett – 2008. február 1. napjától
2012. december 31. napjáig szól.

A kinevezendõ fõtitkár feladata a rektornak közvetlenül alárendelten az egyetem igazgatási és ügyviteli tevékenységének
irányítása, koordinálása és ellenõrzése, a vezetõk igazgatási munkájának segítése, az egyetemi szabályzatok elõkészíté-
se, az egyetemen született döntések, határozatok jogszabályokkal való összhangjának megteremtése, a rektori hivatal
munkájának szervezése, ügyintézõi és ügyviteli tevékenységének irányítása. Részt vesz a szenátus és a rektori tanács
üléseinek elõkészítésében, szervezi és ellenõrzi a határozatok végrehajtását, gondoskodik arról, hogy az érintett szerve-
zeti egységek a szenátus határozatait, döntéseit, állásfoglalásait megismerjék, továbbá ezeket szükség esetén megküldi
az illetékes szerveknek, valamint ellátja mindazon feladatokat, amelyeket jogszabály, szabályzat, szenátusi határozat,
vagy az egyetem vezetõje meghatároz, illetve határkörébe utal. A rektor által átruházott hatáskörben kiadmányozási,
utalványozási joggal rendelkezik és munkáltatói jogkört gyakorol az igazgatása alá tartozó közalkalmazottak tekin-
tetében.

A kinevezés feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények:
– magyar állampolgárság,
– felsõfokú (egyetemi) végzettség,
– többéves felsõoktatási, igazgatási, irányítási gyakorlat,
– legalább egy idegen nyelvbõl középfokú államilag elismert nyelvvizsga,
– jó szervezõkészség,
– elkötelezettség az EU-csatlakozással összefüggõ felsõoktatási fejlesztési programok és regionális szerepvállalásaiból
következõ feladatok teljesítése, a belsõ integrációs folyamatok és az intézményvezetés menedzseri szemléletû megújítá-
sa iránt.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– jogtudományi egyetemi végzettség, jogi szakvizsga,
– számítógépes, informatikai alkalmazási gyakorlat.

A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell:
– munkahelyének megnevezését, beosztását,
– szakmai, igazgatási munkáját, illetve eddigi vezetõi tevékenységét,
– idegennyelv-tudását,
– szakmai szervezetekben végzett munkáját,
– az egyetem igazgatási tevékenységével kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget, szakképzettséget, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– minden olyan iratot, amelyet a pályázó az elbírálás szempontjából fontosnak tart,
– az intézménytõl beszerzett és kitöltött személyi adatlapot két példányban,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, mely szerint pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és az egyetem szer-
vezeti és mûködési szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A pályázatokat mellékleteivel együtt – 2 eredeti és 1 másolati példányban – a Nyugat-magyarországi Egyetem rektorá-
nak címezve (9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.) kell benyújtani. A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati ha-
táridõ lejártát követõ 3 hónapig.
A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítást a Gazdasági Fõigazgatóság Humánerõforrás-gazdálkodási Csoportja
ad, tel.: (99) 518-624, (99) 518-484.
A pályázat benyújtási határideje az Oktatási Közlönyben való megjelenést követõ 30. nap.
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Nyugat-magyarországi Egyetem fõtitkári magasabb vezetõi beosztására”.

3596 OKTATÁSI KÖZLÖNY 33. szám



vezetõ-belsõellenõri megbízatásának ellátására

A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 96. §, 115. § (2) bekezdés g) pontja és a közalkalmazottak jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. § (2) bekezdése figyelembevételével a Nyugat-magyarországi Egyetem rektora
és a Berzsenyi Dániel Fõiskola rektora pályázatot hirdet a 2008. január 1. napjától a soproni székhelyû Nyugat-magyar-
országi Egyetem és a szombathelyi székhelyû Berzsenyi Dániel Fõiskola egyesülésével létrejövõ új Nyugat-magyaror-
szági Egyetem vezetõ-belsõellenõri megbízatás ellátására.
A vezetõ-belsõellenõrt a szenátus véleményének kikérése után a rektor javaslatára az oktatási és kulturális miniszter bíz-
za meg. A megbízatás 2008. február 1-jétõl 2012. december 31-ig szól.
A kinevezendõ vezetõ-belsõellenõr feladata a költségvetési szervek belsõ ellenõrzésérõl szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm.
rendelet, valamint a Nyugat-magyarországi Egyetem szervezeti és mûködési szabályzatában és a belsõ ellenõrzési kézi-
könyvben foglaltak figyelembevételével különösen:
– a rektornak közvetlenül alárendelten tárgyilagos munkával, adó- és tanácsadó-tevékenységgel segíteni az egyetem
eredményes mûködését,
– a kockázatelemzésen alapuló stratégiai és éves ellenõrzési terv kidolgozása,
– a jóváhagyott éves ellenõrzési terv végrehajtása, ideértve a rektor felkérésére végzett soron kívüli feladatokat is,
– elemzések készítése, információk gyûjtése és értékelése, ajánlások készítése a rektor számára a vizsgált folyamatokra
vonatkozóan,
– rendszeres idõközönként beszámoló készítése,
– tájékoztatás adása a belsõ ellenõrzési tevékenység mérhetõ célkitûzéseirõl és az azokhoz mérten elért eredményekrõl,
– a vezetés által kialakított és mûködtetett kockázatkezelési, ellenõrzési, irányítási rendszerek és eljárások vizsgálata,
hogy megfelelnek-e az elõírt követelményeknek.

A kinevezés feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények:
– magyar állampolgárság,
– közgazdasági egyetemi vagy pénzügyi-számviteli fõiskolai végzettség,
– többéves szakmai gyakorlat,
– számítógépes felhasználói ismeret,
– büntetlen elõélet,
– önálló munkavégzési képesség, kreativitás.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: költségvetési intézményben szerzett szakmai tapasztalat, valamint idegen-
nyelv-tudás.

A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot, illetve eddigi vezetõi tevékenységét,
– jelenlegi munkahelyének megnevezését, beosztását,
– idegennyelv-tudását.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget, szakképzettséget, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– minden olyan iratot, amelyet a pályázó az elbírálás szempontjából fontosnak tart,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és az egyetem szervezeti és
mûködési szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A pályázatot mellékleteivel együtt – 2 példányban – a Nyugat-magyarországi Egyetem rektorának címezve (9400 Sop-
ron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.) kell benyújtani.
A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítást a Nyugat-magyarországi Egyetem fõtitkára ad, cím: 9400 Sopron,
Bajcsy-Zsilinszky u. 4., telefon: (99) 518-128.
A pályázat benyújtási határideje az Oktatási Közlönyben való megjelenést követõ 30. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ lejártát követõ 3 hónapig.
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Nyugat-magyarországi Egyetem vezetõ-belsõellenõri beosztására”.

Prof. Dr. Gadányi Károly s. k., Prof. Dr. Faragó Sándor s. k.,
a BDF rektora a NYME rektora
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A BUDAPESTI GAZDASÁGI FÕISKOLA – BGF– rektora
pályázatot hirdet
fõtitkári megbízatás ellátására

A munkakör az Ftv. 96. § (1) bekezdése, valamint az 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján lett
meghirdetve.
A megbízás 2008. február 1-jétõl 2011. december 31-ig szól.

A megbízás feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények:
– magyar állampolgárság,
– állami iskolai végzettség: egyetemi,
– szakképzettség: jogász,
– nyelvtudás: egy idegen nyelv (angol, német) ismerete társalgási szinten,
– szakmai gyakorlat: felsõoktatásban vagy a közigazgatásban szerzett igazgatási gyakorlat,
– vezetõi gyakorlat: legalább hároméves, felsõoktatási intézményben vagy más közigazgatási intézményben szerzett ve-
zetõi gyakorlat,
– az Ftv.-ben, továbbá a fõiskola szervezeti és mûködési szabályzatában (a továbbiakban: SZMSZ) meghatározott életkor,
– legyen áttekintése a BGF mûködésére.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– a felsõoktatás területén szerzett többéves vezetõi gyakorlat,
– további idegen nyelvek igazolt ismerete,
– a BGF profiljába tartozó szakterületen folytatott hosszabb ideig tartó munkavégzés, külföldi tapasztalatok.

A fõtitkár feladatai: a hatályos jogszabályok, valamint az SZMSZ alapján a fõiskola irányításával összefüggõ feladatok
ellátása, különösen:
– koordinálja a fõiskola igazgatási szervezeteinek igazgatási, ügyviteli rendszerét és összehangolja a fõiskolai karok és
más szervezeti egységek ilyen irányú tevékenységét, e feladatkörében intézkedési joga van,
– igazgatási kérdésekben segíti a fõiskola vezetõinek munkáját,
– a szenátus titkáraként részt vesz az ülések elõkészítésében, szervezi és ellenõrzi a határozatok végrehajtását, gondos-
kodik arról, hogy az érintett szervezeti egységek, vezetõk, alkalmazottak, hallgatók a szenátus határozatait, döntéseit, ál-
lásfoglalásait megismerjék,
– felügyeli a rektori hivatal munkáját,
– koordinálja a dékáni hivatalok vezetõinek munkáját.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– idegennyelv-tudását,
– szakmai munkáját, eddigi vezetõi tevékenységét,
– a fõiskola vezetésével kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzelését.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a végzettséget és szakképzettséget, az idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabály és a BGF SZMSZ-e szerint
erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik,
– továbbá minden olyan iratot, amelyet a pályázó fontosnak tart.

A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben való megjelenést követõ 30. nap.
A pályázatról bõvebb felvilágosítást a BGF Rektori Hivatalának vezetõje, Dara Péter ad, cím: Budapesti Gazdasági Fõis-
kola 1149 Budapest, Buzogány u. 11–13., telefon: 469-6614.
A pályázatot a Budapesti Gazdasági Fõiskola rektora címére kell benyújtani (Budapesti Gazdasági Fõiskola 1149 Buda-
pest, Buzogány u. 11–13.

Sándorné dr. Kriszt Éva s. k.,
ügyvezetõ rektor
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A MAGYAR TÁNCMÛVÉSZETI FÕISKOLA
pályázatot hirdet
Koreográfusképzõ Tanszékén
egyetemi tanári állás betöltésére

A kinevezendõ egyetemi tanár feladatai:
– a koreográfia tantárgy oktatása,
– a Magyar Táncmûvészeti Fõiskola nyilvános elõadásainak elõkészítésében való részvétel,
– a tanszék gondozásában lévõ szak fejlesztése,
– az oktatott szakterület anyagának folyamatos tartalmi és módszertani korszerûsítése, illetve az ilyen irányú tevékeny-
ség kezdeményezése és irányítása (pl. jegyzet, tankönyv, szakkönyv írása),
– az oktató-nevelõ és a tudományos/mûvészeti munka szervezése és irányítása,
– az oktatók/kutatók munkájának irányítása, továbbá az oktatói/kutatói utánpótlás nevelése,
– rendszeres és sokrétû kapcsolat tartása szakmai területének gyakorlati tevékenységével, a tudományos/mûvészeti fel-
adatok megoldásának irányítása,
– a hazai és a nemzetközi tudományos/mûvészeti közéletben tudományága, mûvészeti ága, intézménye, illetõleg az or-
szág szakmai képviselete,
– az oktatott tárgyat magába foglaló tudományág vagy mûvészeti terület széles körû ismerete és alkotó mûvelése, tan-
tárgycsoport összefogásához, továbbá tantárgyak tananyagának önálló összeállításához, felülvizsgálatához, valamint
magas színvonalú elõadások, tanórák tartásához szükséges felkészültség, akár idegen nyelven is,
– rendszeres publikációs, szakirodalmi és mûvészeti tevékenység kifejtése hazai és nemzetközi viszonylatban,
– kezdeményezõ és irányító részvétel az intézményben folyó szakmai-közéleti munkában, a fõiskolai, tanszéki feladatok
megoldásában.

A pályázóval szemben támasztott követelmények:
– büntetlen elõélet,
– egyetemi végzettség, balettmûvész és koreográfus szakképzettség és a Magyar Táncmûvészeti Fõiskolán szerzett több-
éves oktatási tapasztalat,
– doktori fokozat,
– az adott mûvészeti terület olyan nemzetközileg elismert képviselõ, aki kiemelkedõ mûvészi munkásságot fejt ki,
– oktatásban, mûvészi alkotómunkában, illetve ennek szervezésében szerzett tapasztalatai alapján alkalmas a hallgatók,
a doktori képzésben részt vevõk, tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve mûvészi munkájának vezetésére, vala-
mint mûvészeti és kutatási programok vezetésére, szemináriumot, elõadást tart.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, munkaköri besorolását,
– eddigi szakmai, oktatói, mûvészeti, illetve tudományos munkásságát, annak eredményeit,
– az oktató-, nevelõ-, mûvészi, illetve tudományos tevékenységére vonatkozó jövõbeni terveit, célkitûzéseit.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a szakképzettséget, tudományos, illetve mûvészeti fokozatot tanúsító okiratok másolatát,
– doktori fokozat igazolását,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a jogszabályokban és a fõiskolai szabály-
zatokban rögzített bizottságok és testületek megismerjék.

A pályázatokat az Oktatási Közlönyben történõ közzétételtõl számított 30 napon belül a Magyar Táncmûvészeti Fõisko-
la rektorához (1145 Budapest, Columbus u. 87.) kell benyújtani. A pályázatokkal kapcsolatban bõvebb felvilágosítást a
fõiskola fõtitkára ad.
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Klasszikus Balett Moderntánc Tanszékén
négy fõ egyetemi tanári állás betöltésére

A kinevezendõ egyetemi tanár feladatai:
– a klasszikus balett tantárgy oktatása,
– a klasszikus balett módszertan tantárgy oktatása,
– a Magyar Táncmûvészeti Fõiskola nyilvános elõadásainak elõkészítésében való részvétel,
– a tanszék gondozásában levõ szakok fejlesztése,
– az oktatott szakterület anyagának folyamatos tartalmi és módszertani korszerûsítése, illetve az ilyen irányú tevékeny-
ség kezdeményezése és irányítása (pl. jegyzet, tankönyv, szakkönyv írása),
– az oktató-nevelõ és a tudományos/mûvészeti munka szervezése és irányítása,
– az oktatók/kutatók munkájának irányítása, továbbá az oktatói/kutatói utánpótlás nevelése,
– rendszeres és sokrétû kapcsolat tartása szakmai területének gyakorlati tevékenységével, a tudományos/mûvészeti fel-
adatok megoldásának irányítása,
– a hazai és a nemzetközi tudományos/mûvészeti közéletben tudományága, mûvészeti ága, intézménye, illetõleg az or-
szág szakmai képviselete,
– az oktatott tárgyat magába foglaló tudományág vagy mûvészeti terület széles körû ismerete és alkotó mûvelése, tan-
tárgycsoport összefogásához, továbbá tantárgyak tananyagának önálló összeállításához, felülvizsgálatához, valamint
magas színvonalú elõadások, tanórák tartásához szükséges felkészültség, akár idegen nyelven is,
– rendszeres publikációs, szakirodalmi és/vagy mûvészeti tevékenység kifejtése hazai és nemzetközi viszonylatban,
– kezdeményezõ és irányító részvétel az intézményben folyó szakmai-közéleti munkában, a fõiskolai, tanszéki feladatok
megoldásában.

A pályázóval szemben támasztott követelmények:
– büntetlen elõélet,
– balettmûvész, valamint táncpedagógus vagy koreográfus szakképzettség,
– egyetemi végzettség, ennek hiányában fõiskolai végzettség és legalább tizenöt éves, a Magyar Táncmûvészeti Fõisko-
lán szerzett oktatási tapasztalat,
– doktori fokozat vagy az Ftv. 150. § (3) bekezdés a) pontja értelmében doktori fokozattal egyenértékû mûvészeti díj,
– az adott mûvészeti terület nemzetközileg elismert képviselõje,
– oktatásban, mûvészi alkotómunkában, illetve ennek szervezésében szerzett tapasztalatai alapján alkalmas a hallgatók,
a doktori képzésben részt vevõk, tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve mûvészeti munkájának vezetésére, vala-
mint mûvészeti és kutatási programok vezetésére.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, munkaköri besorolását,
– eddigi szakmai, oktatói, mûvészeti, illetve tudományos munkásságát, annak eredményeit,
– az oktató-, nevelõ-, mûvészi, illetve tudományos tevékenységére vonatkozó jövõbeni terveit, célkitûzéseit.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a szakképzettséget, tudományos, illetve mûvészeti fokozatot tanúsító okiratok másolatát,
– doktori fokozat vagy azzal egyenértékû mûvészeti díj igazolását,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a jogszabályokban és a fõiskolai szabály-
zatokban rögzített bizottságok és testületek megismerjék.

A pályázatokat az Oktatási Közlönyben történõ közzétételtõl számított 30 napon belül a Magyar Táncmûvészeti Fõisko-
la rektorához (1145 Budapest, Columbus u. 87.) kell benyújtani. A pályázatokkal kapcsolatban bõvebb felvilágosítást a
fõiskola fõtitkára ad.

Ifj. Nagy Zoltán s. k.,
rektor
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Pályázati felhívás
nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetõi állásaira

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

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

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

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

meg.

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

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

1. 2. 3. 4.

Pályázati felhívás nevelési-oktatási intézmények állásaira

Iskolaigazgató

Barcsi Nevelési és
Oktatási Intézmények
7570 Barcs,
Tavasz u. 3.
Tel.: (82) 463-326
Fax: (82) 565-065

BNI, Arany János Álta-
lános Iskola
7570 Barcs,
Hõsök tere 2.
Intézményegység-
vezetõ

Fõiskolán szerzett pe-
dagógusi v. és szakkép-
zettség, 5 év szgy.

ÁEI: a pályázat elbírálását köve-
tõ hónap 1-jétõl.
A megbízás 2012. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ igazgatótanácsi
ülés.
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1. 2. 3. 4.

Juttatás: vp., egyéb juttatások
jogszabály ill. fenntartói döntés
alapján.
A pályázatot személyesen vagy
postai úton kell benyújtani.
Pc: Kincsei János igazgató.
f: BNI Igazgatóság titkársága

Bakháza-Háromfa-
Tarany községek
képviselõ-testületei
7514 Tarany,
Szent István u. 20.
Tel./fax: (82) 352-833

Körzeti Általános Isko-
la, Óvoda, Könyvtár és
Pedagógiai Szakszolgá-
lat
7514 Tarany, Zrínyi M.
u. 6.
Intézményvezetõ

Pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, leg-
alább 5 év pedagó-
gus-munkakörben
szerzett szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga, intézményveze-
tõi gyakorlat.

A megbízás a kinevezést követõ
5. tanév végéig szól.
Pehi: a pályázat megjelenését
követõ 60. nap.
Juttatás: vp. 230%.
A pályázathoz csatolni kell:
adatvédelmi nyilatkozatot is.
A pályázatot írásban kell be-
nyújtani.
Pc.: Bakháza-Háromfa-Tarany
Közoktatási Intézményfenntartó
Társulás elnöke

Egyéb vezetõ

Iregszemcse és Környé-
ke Szociális és Gyer-
mekjóléti Ellátási
Intézmény Intézmény-
fenntartó Társulás Tár-
sulási Tanácsa
7095 Iregszemcse, Rá-
kóczi u. 1.

Iregszemcse és Környé-
ke Szociális és Gyer-
mekjóléti Ellátási
Intézmény
Intézményvezetõ

Az intézmény tevé-
kenységei: családsegí-
tés, gyermekjóléti
szolgáltatás, házi segít-
ségnyújtás, idõsek nap-
pali ellátása.

Az 1/2000. (I. 7.)
SZCSM rendelet 3. szá-
mú melléklete szerinti
szakirányú szakképzett-
ség, illetve a 15/1998.
(IV. 30.) NM rendelet
2. számú mellékletének
1. pontjában elõírt ké-
pesítés, legalább 5 év
felsõfokú végzettséget
vagy felsõfokú szakmai
képesítést igénylõ,
gyermekvédelem, illet-
ve a szociális ellátás te-
rületén végzett
munkakörben szerzett
szgy.
Szociális vizsga alól a
tanács felmentést adhat,
ha a pályázó vállalja,
hogy megbízását köve-
tõ 2 éven belül szak-
vizsgát tesz.

ÁEI: 2008. jan. 1.
A megbízás 2012. dec. 31-ig,
5 évre szól.
Pbhi: a Szociális és Munkaügyi
Minisztérium és az Oktatási Mi-
nisztérium hivatalos lapjában a
Hivatalos Értesítõben történõ
közzétételtõl számított 30. nap.
Pehi: a pályázat benyújtását kö-
vetõ 30 napon belül.
Juttatás: vp. a 257/2000.
(XII. 26.) Korm. rendeletben
foglaltak szerint.
A pályázathoz csatolni kell: a
képesítést igazoló okiratok hite-
lesített másolatát is.
Pc.: Süvegjártó Csaba Társulási
Tanács elnöke
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Pályázati felhívás pedagógusállásokra

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

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

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

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

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

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

1. 2. 3. 4.

Pedagógus

Schulek Frigyes Kéttan-
nyelvû Építõipari Mû-
szaki Szakközépiskola
1087 Budapest,
Mosonyi u. 6.
Tel.: (1) 334-2358
Fax: (1) 447-0472

Angol–bármely szakos
tanár

Pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
szakirányú egyetemi v.

ÁEI: elbírálást követõen azon-
nal.
Pehi: a pályázat benyújtási ha-
táridejét követõ 3. munkanap.
Juttatás: kollektív szerzõdésben
foglaltak szerint.

Katona József Mûszaki,
Közgazdasági Szakkép-
zõ Iskola és Gimnázium
1138 Budapest,
Váci út 107.
Tel.: (1) 320-8197
E-mail: gyulah@kato-
naij-bp.hulinet.hu

Informatika szakos
tanár

Informatikatanári képe-
sítés, Assembly elmé-
let-gyakorlat,
adatbázis-kezelés gya-
korlat SQL, programo-
zási gyakorlat C; C++,
JAVA; PHP, hálózati is-
meretek, Op. R. elmélet,
számítógépes grafika.

A pályázatokat elektronikus
úton kell benyújtani.
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Toponári Általános Is-
kola
7400 Kaposvár,
Toponári út 62.
Tel.: (82) 313-112

Angolnyelv-tanár
vagy
angolnyelv-szaktanító

Fõiskolai v. ÁEI: 2008. jan. 21.
Pbhi: 2008. jan. 9.
Pehi: 2008. jan. 19.

II. Rákóczi Ferenc Álta-
lános Iskola
2750 Nagykõrös,
Kecskeméti út 39–41.
Tel.: (53) 351-982

Magyar–történelem
szakos tanár

Fõiskolai v. ÁEI: 2008. január

Sipkay Barna Kereske-
delmi, Vendéglátóipari,
Idegenforgalmi Közép-
iskola, Szakiskola és
Kollégium
4400 Nyíregyháza,
Krúdy Gy. u. 32.
Tel.: (42) 445-332,
Fax: (42) 447-545

Leánykollégiumi
nevelõtanár

Matematika–angol
nyelv szakos egyetemi
szintû v. vagy matema-
tika–bármely idegen
nyelv szakos egyetemi
szintû v.

ÁEI: elbírálást követõen azon-
nal.
Pc: Váradi Istvánné igazgató

Zay Anna Gimnázium,
Egészségügyi Szakkö-
zépiskola és Kollégium
4400 Nyíregyháza,
Család u. 11.
Tel.: (42) 458-000
Fax: (42) 596-055
E-mail: zayanna@zay-
anna.sulinet.hu

Egészségügyi szakmai
tanár

Feladatok: egészség-
ügyi szakmai elméleti
és gyakorlati órák tartá-
sa, pedagógiai és osz-
tályfõnöki, valamint
munkakörébõl adódó
adminisztratív feladatok
ellátása.

Okleveles ápolói, vagy
egészségügyi szakokta-
tói v.
Elõny: kórházi osztá-
lyos gyakorlat.

ÁEI: 2008. jan. 2.
Pbhi: 2008. dec. 19.
Pehi: 2008. dec. 20.
Pc.: Simon Barna Lajosné igaz-
gató

FVM Mezõgazdasági
Szakképzõ Iskola és
Kollégium
7960 Sellye,
Zrínyi M. u. 2.
Tel.: (73) 480-234
Fax: (73) 480-399
E-mail:
raczbela1@vipmail.hu

Szakoktató

matematika–fizika sza-
kos tanár

informatika–angol sza-
kos tanár

mérnök–tanár

Mg.-i gépész, fõiskolai
v., t. kat. gyak. okt.
egyetemi v.

egyetemi v.

egyetemi v.

agrármérnök

ÁEI: 2008. febr. 1.
f.: Rácz Béla igazgató
Tel.: 06 (20) 568-1000

Belvárosi Általános Is-
kola
5000 Szolnok,
Templom út 6.
Tel.: (56) 511-050
Fax: (56) 511-055

2 fõ pedagógiai asszisz-
tens

OKJ-s pedagógiai
asszisztens és/vagy pe-
dagógus fõiskolai okle-
vél vagy folyamatban
lévõ fõiskolai tanulmá-
nyok.

ÁEI: 2008. jan. 1.
Pbhi: a megjelenéstõl számított
10. nap.
Pc., f: Kalmárné Szász Julianna
igazgató.
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Helyesbítés

Az Oktatási Közlöny LI. évfolyam 30. számának 3414–3415. oldalán megjelent, a Nyugat-magyarországi Egyetem Er-
dõmérnöki Kar – Sopron, Kémiai és Termõhelyismerettani Intézetének fõállású, teljes munkaidõs egyetemi docensi ál-
láshelye betöltésére vonatkozó pályázati felhívás érvénytelen, tekintettel arra, hogy ez a hirdetmény az Oktatási Közlöny
29. számában ugyanezzel a tartalommal már megjelent.

Dr. Somogyi Éva s. k.,
fõszerkesztõ
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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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TARIFAJEGYZÉK

Érvényes 2008. január 1-jétõl

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó által gondozott hivatalos lapokban (közlönyökben) elhelyezett hirdetés egy-egy szakma, ágazat képviselõi-
nek pontosan célzott elérését teszi lehetõvé. A nyomtatott példányszám túlnyomó része elõfizetéses rendszerben kerül az olvasóhoz, remitten-
da így gyakorlatilag nem létezik, s ez a hirdetés költséghatékonyságát nagyban megnöveli. A Magyar Közlöny a Magyar Köztársaság hivatalos
lapjaként hirdetéseket nem közöl. Rendszeresen megjelenik viszont a Magyar Közlöny melléklete, a Hivatalos Értesítõ, amelyben a hivatalos
közleményeken, hirdetményeken kívül üzleti célú hirdetések is elhelyezhetõk.

A Hivatalos Értesítõben megjelentetni kívánt egyéb közlemények és hirdetmények díja megkezdett kéziratoldalanként 47 000 Ft + áfa.

A közlönyökben elhelyezett üzleti hirdetések tarifái a következõk:

I. hirdetési kategória II. hirdetési kategória

1/1 belív (174 x 240 mm) 187 000 126 000

hátsó borító 234 000 144 000

színes 458 000 –

1/2 fekvõ (174 x 120 mm) 99 000 63 000

álló (87 x 240 mm) 99 000 63 000

1/4 álló (87 x 120 mm) 54 000 35 000

Hirdetmények, közlemények díja (az ún. kötelezõ közzétételek díja ettõl eltérõ lehet):

Bélyegzõk, okiratok, igazolványok
stb. érvénytelenítése egységesen 13 000 13 000

Egyéb közlemények, hirdetmények
megkezdett kéziratoldalanként 11 000 11 000

Behúzott anyagok oldalszámtól, súlytól és mérettõl függõen egyedi megállapodás szerint helyezhetõk el. Nyomdakész film hiányában 10%
technikai költséget számítunk fel. A fenti árak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. A kiadó fenntartja a hirdetések év közbeni árváltoz-
tatásának jogát.
A hirdetés elhelyezõje elfogadja a kiadó mindenkori hirdetési üzletszabályzatát, amelyet kérésre megküldünk. A kiadó fenntartja a jogot, hogy
jogszabályba vagy a hirdetési üzletszabályzatába ütközõ hirdetéseket visszautasítja.

A lapok kategóriánkénti besorolása a következõ:

I. hirdetési kategóriába tartozó lapok Megjelenés/év

Belügyi Közlöny 24

Egészségbiztosítási Közlöny 12

Egészségügyi Közlöny 25

Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 28

Gazdasági Közlöny 22

Hivatalos Értesítõ (a Magyar Közlöny melléklete) 52

Közlekedési Értesítõ 24

Kulturális Közlöny 26

Munkaügyi Közlöny 12

Oktatási Közlöny 36

Önkormányzatok Közlönye 12

Pénzügyi Közlöny 18

Szociális Közlöny 12

II. hirdetési kategóriába tartozó lapok Megjelenés/év

Az Alkotmánybíróság Határozatai 12

Bányászati Közlöny 6

Ellenõrzési Figyelõ 4

Hírközlési Értesítõ 12

Honvédelmi Közlöny 36

Igazságügyi Közlöny 12

Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 12

Külgazdasági Értesítõ 12

Nemzeti Kulturális Alap Hírlevele 18

Sportértesítõ 12

Statisztikai Közlöny 12

Turisztikai Értesítõ 12
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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.
07.4115 – Nyomta a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

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.
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