
JOGSZABÁLYOK

A Kormány
1/2007. (I. 9.) Korm.

rendelete
az oktatásügyi közvetítõi szolgálat, a könyvtári

intézet, a közmûvelõdési szakmai tanácsadó
és szolgáltató szerv és a mûbíráló szerv kijelölésérõl

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meg-
állapított eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a köz-
oktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. § (3) be-
kezdés m) pontjában, a társasági adóról és az osztalékadó-
ról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 7. § (1) bekezdés
l) pontjában, a muzeális intézményekrõl, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi

CXL. törvény 100. § (1) bekezdés a) pontjában, a kulturá-
lis örökség védelmérõl szóló 2001. évi LXIV. törvény
93. § (1) bekezdés b) pontjában, a külföldi bizonyítványok
és oklevelek elismerésérõl szóló 2001. évi C. törvény 67. §
(1) bekezdésében, a mozgóképrõl szóló 2004. évi II. tör-
vény 37. § (4) bekezdésében, a felsõoktatásról szóló 2005.
évi CXXXIX. törvény 153. § (5) bekezdés a)–c) pontjai-
ban kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 40. §
(3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a követke-
zõket rendeli el:

1. §

(1) Oktatásügyi közvetítõi szolgálatként a Kormány az
Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézetet jelöli ki.

(2) Könyvtári intézetként a Kormány a Könyvtári Inté-
zetet jelöli ki.
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2. §

Közmûvelõdési szakmai tanácsadó és szolgáltató szerv-
ként és mûbíráló szervként a Kormány a Magyar Mûvelõ-
dési Intézet és Képzõmûvészeti Lektorátust jelöli ki.

3. §

Az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelet a következõ 4/A. §-sal és az azt megelõzõ alcím-
mel egészül ki:

„A Hivatal hatásköre

4/A. § A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeré-
séért felelõs hatóságként, oktatási hivatalként, a felsõokta-
tási információs rendszer mûködéséért felelõs szervként és
a felsõoktatási intézmények nyilvántartását vezetõ szerv-
ként a Kormány a Hivatalt jelöli ki.”

4. §

Az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatásköré-
rõl szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet a következõ
új 7/A. §-sal egészül ki:

„7/A. § Muzeális intézményeket nyilvántartó hatóságként
a Kormány az oktatási és kulturális minisztert jelöli ki.”

5. §

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

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Kulturá-
lis Örökségvédelmi Hivatalról szóló 308/2006. (XII. 23.)
Korm. rendelet 1. §-ában a „feladatok ellátására” szöveg-
rész helyébe a „feladatok ellátására kulturális örökségvé-
delmi hatóságként és mozgóképszakmai hatóságként”
szöveg lép.

(3) E rendelet 3–4. §-a, valamint 5. § (2) bekezdése
2007. január 31-én hatályát veszti.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter

A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter,
valamint a gazdasági és közlekedési miniszter

1/2007. (I. 9.) MeHVM–GKM
együttes rendelete

a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program
végrehajtásában közremûködõ szervezetek

kijelölésérõl szóló
15/2004. (II. 16.) GKM–IHM–OM–PM–TNM

együttes rendelet módosításáról

Az Európai Unió strukturális alapjaiból és a Kohéziós
Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért
felelõs intézményekrõl szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Korm. rendelet) 33. § (3) bekezdésének
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a
Korm. rendelet 20. §-ának (5) bekezdésében foglaltakra –
a következõket rendeljük el:

1. §

A Gazdasági Versenyképesség Operatív Program vég-
rehajtásában közremûködõ szervezetek kijelölésérõl szóló
15/2004. (II. 16.) GKM–IHM–OM–PM–TNM együttes
rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„1. § A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter mint a
Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (a továb-
biakban: GVOP) felügyeletéért felelõs miniszter a Vállal-
kozói Támogatásközvetítõ Zrt.-t a GVOP végrehajtására
strukturális alapok közremûködõ szervezeteként (a továb-
biakban: SA közremûködõ szervezet) jelöli ki.”

2. §

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

„(1) Az SA közremûködõ szervezet kötelezettségeit a
(2)–(8) bekezdések határozzák meg.”

3. §

Az R. 2. §-ának (8) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(8) A GVOP Irányító Hatóság külön jogszabályban
foglaltaknak megfelelõen e rendelet 3. §-ának (1) bekez-
désében meghatározott megállapodás keretében a pénz-
ügyi lebonyolítással és számvitellel kapcsolatos feladato-
kat az SA közremûködõ szervezetre ruházza át. Ennek ke-
retében az SA közremûködõ szervezet befogadja a kifize-
tés-igénylési kérelmeket, a teljesítést igazoló számlákat, a
számlákhoz kapcsolódó dokumentumokat, igazolja a telje-
sítést, továbbá megküldi az átutalási megbízásokat a Ma-
gyar Államkincstár részére.”
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4. §

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

„(1) A GVOP végrehajtásával kapcsolatos feladatairól,
valamint azok végrehajtásáról az SA közremûködõ szerve-
zet, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a közremûködõi fel-
adatok ellátásához szükséges pénzügyi eszközöket az 5. §
szerint biztosító minisztérium megállapodást köt. A GVOP
végrehajtása során alkalmazandó eljárási szabályokat a meg-
állapodás mellékletét képezõ eljárásrend tartalmazza.”

5. §

Az R. 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. § (1) A közremûködõi feladatok ellátásához szüksé-

ges pénzügyi eszközöket az SA közremûködõ szervezet
számára a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejeze-
tébõl kell biztosítani.

(2) A GVOP Irányító Hatóság a GVOP technikai segít-
ségnyújtás elõirányzatból az SA közremûködõ szervezet
számára kiegészítõ forrást bocsáthat rendelkezésre.”

6. §

(1) Az R. 2. §-ában foglalt feladatokhoz kapcsolódó jo-
gok és kötelezettségek, valamint az R. 3. § (1) bekezdése
alapján kötött megállapodás tekintetében a Vállalkozói
Támogatásközvetítõ Zrt. a Magyar Fejlesztési Bank Rész-
vénytársaság, a Regionális Támogatás-közvetítõ Kht., a
Magyar Vállalkozásfejlesztési Kht., az IT Információs
Társadalom Kht., valamint a Kutatás-fejlesztési Pályázati
és Kutatáshasznosítási Iroda jogutódja.

(2) A GVOP keretében meghirdetett pályázatok ked-
vezményezettjeivel kötött támogatási szerzõdésekben a
Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság, a Regionális
Támogatás-közvetítõ Kht., a Magyar Vállalkozásfejleszté-
si Kht., az IT Információs Társadalom Kht., valamint a
Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda
jogutódja a Vállalkozói Támogatásközvetítõ Zrt.

7. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Gazdasá-
gi Versenyképesség Operatív Program végrehajtásában
közremûködõ szervezetek kijelölésérõl szóló 15/2004.
(II. 16.) GKM–IHM–OM–PM–TNM együttes rendelet
módosításáról szóló 11/2006. (XI. 3.) MeHVM–GKM
együttes rendelet 1–5. §-a hatályát veszti.

Dr. Szilvásy György s. k., Dr. Kóka János s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt gazdasági és közlekedési

vezetõ miniszter miniszter

A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter,
az oktatási és kulturális miniszter, valamint a szociális

és munkaügyi miniszter
2/2007. (I. 10.) MeHVM–OKM–SZMM

együttes rendelete
az Oktatási Minisztérium Alapkezelési Igazgatósága
és az Európai Szociális Alap Nemzeti Programiroda

Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság
közremûködõ szervezetté történõ kijelölésérõl,

valamint a 2004–2006. évi Humánerõforrás-fejlesztési
Operatív Program közoktatási, szakképzési

és felsõoktatási intézkedéseinek végrehajtásáról szóló
22/2004. (VI. 8.) FMM–OM együttes rendelet

módosításáról

Az Európai Unió strukturális alapjaiból és a Kohéziós
Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért
felelõs intézményekrõl szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 33. § (3) bekezdésének b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján a következõket rendeljük el:

1. §

Az Oktatási Minisztérium Alapkezelési Igazgatósága és
az Európai Szociális Alap Nemzeti Programiroda Társa-
dalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság közremûködõ szer-
vezetté történõ kijelölésérõl, valamint a 2004–2006. évi
Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program közoktatá-
si, szakképzési és felsõoktatási intézkedéseinek végrehaj-
tásáról szóló 22/2004. (VI. 8.) FMM–OM együttes rende-
let (a továbbiakban: FMM–OM R.) 1. §-ának a) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:

[1. § A rendelet hatálya kiterjed]

„a) a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (a továbbiak-
ban: NFÜ) szervezetébe tartozó Humánerõforrás-fejlesz-
tési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdemé-
nyezés Irányító Hatóságnak (a továbbiakban: irányító
hatóság), valamint az Oktatási Minisztérium Alapkezelési
Igazgatóságának (a továbbiakban: OM Alapkezelõ) a Hu-
mánerõforrás-fejlesztési Operatív Program közoktatási,
szakképzési és felsõoktatási intézkedéseinek végrehajtása
keretében végzett tevékenységére,”

2. §

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

„(2) Az e rendelet által alkalmazott fogalmak közül
a) az Egységes Monitoring Információs Rendszer

(a továbbiakban: EMIR), intézkedés, a programkiegészítõ
dokumentum, a végsõ kedvezményezett, a monitoring
bizottság, a közremûködõ szervezet fogalmak meghatáro-
zását az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támo-
gatások felhasználásával megvalósuló, és egyes nemzet-
közi megállapodások alapján finanszírozott programok
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monitoring rendszerének kialakításáról és mûködésérõl
szóló 102/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 2. §-a,

b) a központi program, a Közösségi Támogatási Keret
fogalmak meghatározását az R. 2. §-ának (1) bekezdése
tartalmazza.”

3. §

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

„(2) Az Operatív Programnak
a) 1.3. a nõk munkaerõpiaci részvételének támogatása,

a család és a munka összehangolásának segítése,
b) 2.3. a hátrányos helyzetû emberek foglalkoztatható-

ságának javítása, különös tekintettel a roma népességre,
c) 3.4. a munkahelyteremtéshez és vállalkozói készsé-

gek fejlesztéséhez kapcsolódó képzések,
d) 3.5. a felnõttképzés rendszerének fejlesztése

intézkedései végrehajtásában közremûködõ szervezet az
ESZA Közhasznú Társaság. Az ESZA Közhasznú Társa-
ság tekintetében az e rendelet által nem szabályozott kér-
déseket az NFÜ vagy az Operatív Program tekintetében
jogelõdje és az ESZA Közhasznú Társaság által kötött
együttmûködési megállapodás tartalmazza.”

4. §

Az FMM–OM R. 5. §-ának (1) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(1) A közoktatási, szakképzési és felsõoktatási intéz-
kedések végrehajtása során nyújtott támogatások esetében
a pályázati dokumentációt a pályázat-elõkészítõ munka-
csoport (a továbbiakban: munkacsoport) készíti el és az
irányító hatóság hagyja jóvá. A munkacsoport elnöke az
irányító hatóság képviselõje, tagjait a közoktatási és felsõ-
oktatási intézkedések tekintetében az oktatási és kulturális
miniszter, a szakképzési intézkedések tekintetében az
Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továbbiakban:
OKM) bevonásával a szociális és munkaügyi miniszter
elõzetes véleménye alapján az OM Alapkezelõ jelöli ki.”

5. §

Az FMM–OM R. 6. §-ának a) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

[Az OM Alapkezelõnek a pályázati eljárás lebonyolítá-

sával kapcsolatos feladatai a következõk]

„a) jóváhagyás céljából összeállítja a pályázat-elõkészí-
tõ munkacsoport által elkészített pályázati dokumentációt,
illetve a közoktatásra és felsõoktatásra vonatkozóan az
OKM, a szakképzést illetõen az OKM bevonásával a
Szociális és Munkaügyi Minisztérium (a továbbiakban:

SZMM) és az NFÜ megbízásából közzéteszi az irányító
hatóság által jóváhagyott pályázati felhívást,”

6. §

Az FMM–OM R. 7. §-a (2) bekezdésének a) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az értékelési eljárás során az OM Alapkezelõ feladatai

a következõk]

„a) az OKM-mel és az SZMM-mel egyeztetett javasla-
tot tesz az irányító hatóságnak a független értékelõk és a
bírálóbizottság szavazó tagjainak személyére,”

7. §

Az FMM–OM R. 9. §-ának (1) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(1) A központi program végrehajtását meghatározó
programtervet (a továbbiakban: programterv) a program-
kiegészítõ dokumentumban megjelölt végsõ kedvezmé-
nyezett a közoktatás és a felsõoktatás tekintetében az
OKM-mel, a szakképzés tekintetében az OKM bevonásá-
val az SZMM-mel egyeztetve készíti el.”

8. §

Az FMM–OM R. 10. §-ának (1) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(1) A minõsítõ testület végzi a programterv értékelését,
és javaslatot tesz az irányító hatóság részére a programterv
elfogadására. Az irányító hatóság a minõsítõ testület
javaslata alapján elfogadja a programtervet. A minõsítõ
testület tagjait az OKM javaslatára az OM Alapkezelõ kéri
fel. A minõsítõ testület tevékenységét az irányító hatóság
által elõterjesztett és a testület által jóváhagyott ügyrend
szabályozza.”

9. §

(1) Az FMM–OM R. 11. §-ának (1) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„(1) A támogatásban részesülõ pályázóval, valamint a
minõsítõ testület által jóváhagyott központi programok
esetében a végsõ kedvezményezettel az NFÜ megbízásá-
ból az OM Alapkezelõ köt támogatási szerzõdést. A támo-
gatási szerzõdés tartalmazza különösen a támogatás célját,
összegét, a támogatott végsõ kedvezményezett elszámo-
lási kötelezettségeinek meghatározását (tartalmát, határ-
idejét és az elszámolás bizonylatait), továbbá az ellenõrzés
módját és a szerzõdésszegés következményeit.”

(2) Az FMM–OM R. 11. §-a (2) bekezdésének b) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
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[Az OM Alapkezelõ szerzõdéskötéssel kapcsolatos szak-

mai feladatai a következõk]

„b) az NFÜ megbízásából eljárva megköti a szerzõdést,”

10. §

Az FMM–OM R. 12. §-a helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„12. § (1) Az Európai Szociális Alap és az Európai
Regionális Fejlesztési Alap által társfinanszírozott közok-
tatási, szakképzési és felsõoktatási intézkedések esetében
az eljárásrendi és teljesítési monitoringért, a pénzügyi és a
szakmai monitoringért, valamint a monitoring folyamat
általános összehangolásáért az OM Alapkezelõ a felelõs.
Az OM Alapkezelõ dönt az elõrehaladási jelentések elfo-
gadásáról, és javaslatot tesz az irányító hatóság részére az
esedékes támogatási részlet kifizetésére, feltéve, hogy
meggyõzõdött a tény szerinti, eljárásrendi teljesítésrõl,
igazolta a szakmai és a pénzügyi teljesítést.

(2) Az OM Alapkezelõ az (1) bekezdésben meghatáro-
zott eljárásrendi és teljesítési monitoring feladatkörében:

a) befogadja és feldolgozza a kedvezményezettek által
készített elõrehaladási jelentéseket,

b) nyomon követi az elõrehaladási jelentések beérkezé-
sét, és intézkedik a benyújtás érdekében,

c) ha a végsõ kedvezményezett a jelentéstételi határidõt
elmulasztja, írásban felszólítja a jelentés megküldésére,
eredménytelen felszólítás esetén kezdeményezheti a végsõ
kedvezményezettel kötött támogatási szerzõdéstõl való
elállást,

d) ellenõrzi a kedvezményezettek elõrehaladási jelen-
téseit formai és tartalmi szempontból,

e) ellenõrzi a közbeszerzési eljárások lefolytatásának
szabályszerûségét,

f) biztosítja a monitoring folyamat során keletkezett
dokumentumokat az irányító hatóság részére,

g) részt vesz a monitoring folyamat irányító hatóság által
jóváhagyott formadokumentumainak elõkészítésében,

h) összegyûjti az adott projekt monitoringjában részt
vevõ személyek elérhetõségét, rögzíti a felelõsöket, és a
projektekre lebontott adatbázist továbbítja az irányító ha-
tósághoz,

i) befogadja a jelentések pénzügyi elszámolásaként
benyújtott, külön jogszabályban meghatározott dokumen-
tumokat, különös tekintettel a kifizetést igénylõ dokumen-
tumot, a számlák másolatait és a számlaösszesítõket,

j) ellenõrzi, hogy a kedvezményezett az eredeti szám-
lán feltüntette-e azt, hogy az adott számú projektre történõ
elszámolásra nyújtották be,

k) biztosítja az egységes monitoring információs rend-
szer adatbázisának naprakész feltöltését,

l) kockázatelemzés alapján éves helyszíni ellenõrzési
tervet készít és azt az irányító hatóságnak jóváhagyásra az
elõzõ év november 30-ig benyújtja,

m) lebonyolítja a projektek helyszíni ellenõrzését,

n) jegyzõkönyvet készít a helyszíni ellenõrzésrõl,
o) a végrehajtás folyamatának áttekintése és szükség

esetén az irányító hatóság részére korrekciós intézkedések
megtételére szóló javaslattétel céljából az irányító ható-
sággal havi rendszerességgel, intézkedésszintû végrehaj-
tási értekezleteket szervez,

p) elkészíti az éves átfogó és a negyedéves intézkedés-
szintû jelentést, és továbbítja az irányító hatósághoz.

(3) A szakmai monitoring célja a szerzõdések teljesítése
szakmai megalapozottságának ellenõrzése. Az OM Alap-
kezelõ a szakmai monitoring feladatkörében:

a) a szakmai monitoring tevékenység ellátására az OM
Alapkezelõ a közoktatás és a felsõoktatás tekintetében az
OKM-mel, a szakképzést illetõen az OKM bevonásával az
SZMM-mel együttmûködve pályázati ablakonként/köz-
ponti programonként/intézkedésenként szakértõket, vala-
mint vezetõ monitort jelöl ki, felkészíti õket a feladatuk
ellátására, valamint összehangolja tevékenységüket. A
szakértõk és a vezetõ monitor kiválasztásának szempont-
jait a pályázati ablakért/intézkedésekért szakmailag fele-
lõs tárca – a közoktatásra és a felsõoktatásra vonatkozóan
az OKM, a szakképzést illetõen az OKM bevonásával az
SZMM – iránymutatásai szerint az irányító hatóság dol-
gozza ki,

b) adatokkal tölti fel, és kezeli az egységes monitoring
információs rendszer szakmai adatbázisát,

c) kockázatelemzés alapján biztosítja a monitoring
szakértõk látogatásait a projektek helyszínén, illetve,
amennyiben a projektrõl szerzett információk és problé-
mafeltárás alapján indokolt, a helyszíni ellenõrzést, ezek
alapján szükség esetén beavatkozást kezdeményez, amely-
rõl az irányító hatóságot tájékoztatja,

d) külön jogszabályban elõírt módon benyújtott pro-
jekt-elõrehaladási jelentések szakmai hitelesítését, a szak-
mai hitelesítési jelentésrészlet elkészítését biztosítja,

e) befogadja, és feldolgozza a monitoring szakértõk
által készített jelentéseket és jegyzõkönyveket, ezek alap-
ján pályázati ablakonként negyedévente szakmai jelentést
készít a (2) bekezdés p) pontban meghatározott negyed-
éves intézkedésszintû jelentés elkészítéséhez,

f) a projektszintû végrehajtási problémák kezelésére
szakmai konzultációt biztosít a projektek végrehajtói szá-
mára,

g) az Európai Bizottság részére továbbítandó éves vég-
rehajtási jelentés elõkészítése céljából évente átfogó szak-
mai jelentést készít az irányító hatóság részére.

(4) Az OM Alapkezelõ a pénzügyi monitoring feladat-
körben megvizsgálja a benyújtott elszámolásokat, a támo-
gatás alapjául szolgáló számlákat, egyéb számviteli
bizonylatokat, valamint elõleg esetén az elõlegfolyósítás
dokumentumait. Ennek keretében

a) ellenõrzi és megállapítja, hogy az elszámolásra be-
nyújtott kiadások, költségek megfelelnek-e a szerzõdéses
feltételeknek, az adott idõpontban hatályos magyar jog-
szabályoknak és az Európai Közösség jogszabályaiban
foglaltaknak,
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b) ellenõrzi, hogy a számlák, a számlaösszesítõben
megadott számlatételek és egyéb számviteli bizonylatok a
támogatási szerzõdésben meghatározott jogcímre vonat-
koznak-e, és összegüket tekintve is megfelelnek-e az elõ-
irányzott költségeknek,

c) ellenõrzi a kedvezményezett nevének és bankszám-
laszámának támogatási szerzõdéssel való összhangját,
valamint a szállító részére történõ közvetlen kifizetési
igény esetén ellenõrzi a számla alapján az elszámolásban
megjelölt és a szállítói számlán szereplõ bankszámlaszám
egyezõségét,

d) ellenõrzi, hogy a számlát, illetve egyéb számviteli
bizonylatot a támogatási szerzõdésben meghatározott pro-
jekt megvalósításához kapcsolódó kivitelezési szerzõdés-
ben meghatározott kivitelezõ, szállító állította-e ki,

e) ellenõrzi, hogy az elszámolásra benyújtott kiadások,
költségek teljesítése a pályázati kiírás, illetve a támogatási
szerzõdésben elõírt határidõn belül történt-e (e határidõn
túli teljesítésre vonatkozó számla és egyéb számviteli
bizonylatok nem képezhetik a támogatás igénybevételé-
nek alapját),

f) a szerzõdéses kötelezettségek teljesítésének ellenõr-
zése során vizsgálja, hogy az elszámolásra benyújtott
számlát, illetve az egyéb számviteli bizonylatokat a ked-
vezményezett által lefolytatott közbeszerzési eljárás nyer-
tes szállítója állította-e ki,

g) ellenõrzi a saját erõ felhasználását,
h) ellenõrzi, hogy a kiadások a jogosultsági feltételek-

nek megfelelõen merültek-e fel,
i) ellenõrzi, hogy nem áll-e fenn a köztartozás és támo-

gatáshalmozódás,
j) biztosítja a projektszintû pénzügyi hitelesítési rész-

jelentés elkészítését,
k) a támogatási keretbõl felhasznált források ismereté-

ben megállapítja az utalható támogatási összeget, és bizto-
sítja az elektronikus átutalás feltételeit.

(5) Az OM Alapkezelõ az ellenõrzést követõen a pro-
jektszintû hitelesítési jelentésekkel együtt összeállítja a
kifizetésekhez szükséges hazai forrás és közösségi hozzá-
járulás biztosítására vonatkozó, intézkedésszintû forrás-
lehívási kérelmet és benyújtja az irányító hatóságnak.”

11. §

Az FMM–OM R. 13. §-a helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„13. § (1) Az OM Alapkezelõ felelõs a rendelet 2. §-a
(1) bekezdésének b) pontjában meghatározott közoktatási,
szakképzési és felnõttképzési intézkedések követeléskeze-
léséért, a jogtalanul igénybe vett vagy visszafizetésre meg-
határozott összegek nyilvántartásáért és beszedéséért.

(2) Az (1) bekezdés szerinti feladatkörön belül az OM
Alapkezelõ Igazgatóság

a) intézkedik a megítélt visszafizetési kötelezettségek-
bõl eredõ pénzeszközök beszedésérõl, az Operatív Prog-
ram számlájára történõ utalásról, késedelmes törlesztés

esetén a kamattartozás megállapításáról, a kedvezménye-
zett kiértesítésérõl és a keletkezett követelés behajtásáról,

b) az irányító hatóság tájékoztatása alapján szerzõdé-
senként nyilvántartja a jogtalanul igénybe vett vagy
visszafizetésre meghatározott támogatásokból keletkezett
követelések tõke és – a támogatási szerzõdés vonatkozó
pontja(i) figyelembevételével megállapított – kamat
összegeit,

c) a b) pont szerinti tartozásról értesíti az érintett ked-
vezményezetteket, intézkedik a követelések beszedése
érdekében, ennek keretében – önkéntes teljesítés hiányá-
ban – érvényesíti a támogatási szerzõdésben kikötött biz-
tosítékot, indokolt esetben végrehajtási, illetve – az irá-
nyító hatóság elõzetes álláspontjának kikérése mellett és
felhatalmazása alapján – felszámolási eljárást kezdemé-
nyez,

d) naprakész nyilvántartást vezet a behajtott követelé-
sekrõl, negyedévenként tételesen egyeztet az irányító
hatósággal és a kijelölt közremûködõ szervezettel,

e) a kedvezményezettek teljes körére kiterjedõen figye-
lemmel kíséri a Cégközlönyt annak érdekében, hogy a
cégbíróságok által közzétett, más szervezetek által kezde-
ményezett csõd-, felszámolási és végelszámolási eljárás-
ban – az irányító hatóság képviseletében, nevében – a hite-
lezõi igényt bejelentse és az eljárások során érdekeit
képviselje.”

12. §

Az FMM–OM R. 15. §-ának (2)–(3) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„(2) A kézikönyvet és módosításait az irányító hatóság
vezetõjének elõterjesztése alapján az OKM véleményezé-
se után az NFÜ elnöke adja ki és vonja vissza.

(3) Az Operatív Program intézkedéseinek végrehajtásá-
ban részt vevõ bármely érintett szervezet írásbeli javasla-
tot tehet a kézikönyv módosítására. A javaslat elfogadásá-
ról és a kézikönyv módosításáról az irányító hatóság veze-
tõjének elõterjesztése alapján az NFÜ elnöke dönt. A kézi-
könyv módosításáról az irányító hatóság vezetõje haladék-
talanul írásban tájékoztatja az OKM-et, az SZMM-et,
valamint az OM Alapkezelõt.”

13. §

Az FMM–OM R. 16. §-ának (2)–(3) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az NFÜ belsõ ellenõrzésért felelõs részlege a belsõ
ellenõrzési kézikönyvében, a külön jogszabályaiban és a
kézikönyvben foglaltak szerint ellenõrizheti az OM Alap-
kezelõ közremûködõ szervezeti tevékenységéhez kapcso-
lódó ellenõrzési rendszert, az OM Alapkezelõnek a támo-
gatások lebonyolításával kapcsolatos tevékenységét,
továbbá a végsõ kedvezményezettnél a támogatások fel-
használását.

(3) Az ellenõrzés vonatkozásában az OM Alapkezelõ
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a) minden év november 30-áig jóváhagyás elõtt meg-
küldi az irányító hatóság vezetõjének a Nemzeti Fejlesz-
tési Terv operatív programjai, az EQUAL Közösségi Kez-
deményezés program és a Kohéziós Alap projektek támo-
gatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolí-
tási, számviteli és ellenõrzési rendszerek kialakításáról
szóló 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet szerinti belsõ el-
lenõrzési részleg ellenõrzési munkatervét,

b) együttmûködik a Strukturális Alapok ellenõrzését
végzõ külsõ szervezetekkel azok ellenõrzési tevékenysége
során, valamint az ellenõrzések megkezdésérõl az irányító
hatóságot haladéktalanul tájékoztatja,

c) megküldi az irányító hatóság részére az Alapok és a
szervezet belsõ ellenõrzése körében keletkezett végleges
jelentéseket, valamint a külsõ szervek (Európai Bizottság
illetékes szervei, kifizetõ hatóság, Magyar Államkincstár,
Kormányzati Ellenõrzési Hivatal, NFÜ belsõ ellenõrzésért
felelõs részlege, Szociális és Munkaügyi Minisztérium
belsõ ellenõrzésért felelõs részlege, Állami Számvevõ-
szék) által végrehajtott ellenõrzésekrõl szóló jelentéseket
az elfogadást követõ 15 napon belül,

d) a végleges jelentés elkészülését követõ 8 napon be-
lül megküldi az irányító hatóság részére a belsõ és külsõ
ellenõrzésekrõl készített beszámolókat.”

14. §

Az FMM–OM R. 17. §-ának (4) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(4) Az OM Alapkezelõ köteles a feladatkörének ellá-
tása során bekövetkezett szabálytalansággal összefüggõ
visszafizetési kötelezettségének a Szociális és Munkaügyi
Minisztérium a Magyar Államkincstár, mint az Operatív
Program követeléskezeléssel megbízott szervezete által
vezetett követeléskezelési számlájára történõ befizetéssel
eleget tenni.”

15. §

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

„(1) Az OM Alapkezelõ mûködéséhez szükséges pénz-
ügyi eszközöket a szociális és munkaügyi miniszter bo-
csátja rendelkezésre az adott naptári évre szóló költség-
vetési törvényben foglaltak alapján.”

16. §

Az FMM–OM R. 22. §-ának (1) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(1) Az NFÜ és az OKM megállapodás keretében rög-
zíti az e rendeletben meghatározott feladatok végrehajtá-
sával, így különösen a mûködési kézikönyv kiadásával
kapcsolatos együttmûködés kérdéseit.”

17. §

E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az Oktatási
Minisztérium Alapkezelési Igazgatósága és az Európai
Szociális Alap Nemzeti Programiroda Társadalmi Szol-
gáltató Közhasznú Társaság közremûködõ szervezetté tör-
ténõ kijelölésérõl, valamint a 2004–2006. évi
Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program közokta-
tási, szakképzési és felsõoktatási intézkedéseinek végre-
hajtásáról szóló 22/2004. (VI. 8.) FMM–OM együttes ren-
delet módosításáról szóló 7/2006. (V. 18.) FMM–OM
együttes rendelet 1. §-a, 2. §-ának (1) bekezdése, az
5. §-ának (1) bekezdése, a 6. §-ának (1) bekezdése, a 7. §-a
és a 9. §-a hatályát veszti.

18. §

E rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép ha-
tályba.

19. §

E rendelet az Európai Bizottságnak a strukturális alapok
keretében nyújtott támogatások irányítási és ellenõrzési
rendszerei tekintetében az 1260/1999/EK tanácsi rendelet
végrehajtásának részletes szabályairól szóló 438/2001/EK
rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket álla-
pít meg.

Dr. Szilvásy György s. k., Dr. Hiller István s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt oktatási és kulturális miniszter

vezetõ miniszter

Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter

HATÁROZATOK

A Miniszterelnök
1/2007. (I. 5.) ME

határozata
az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok

Bizottsága tagjainak megbízásáról

Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról
szóló 1997. évi CXXXVI. törvény 2. §-ának (3)–(4) be-
kezdése alapján – az oktatási és kulturális miniszter, vala-
mint a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal elnöke
javaslatára –

dr. Csóka Pétert, a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium fõosztályvezetõjét,

Ligetiné Nehay Erzsébetet, a Környezetvédelmi és Víz-
ügyi Minisztérium szakmai fõtanácsadóját,

Némethné Jároli Erikát, a Nemzeti Kutatási és Techno-
lógiai Hivatal titkárságvezetõjét

– hároméves idõtartamra –,
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Takács Jánosné dr.-t, az Oktatási és Kulturális Minisz-
térium fõosztályvezetõ-helyettesét – további hároméves
idõtartamra –

az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bi-
zottsága tagsági teendõinek ellátásával megbízom.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter

A Miniszterelnök
2/2007. (I. 5.) ME

határozata
fõiskolai rektor felmentésérõl

és fõiskolai rektor megbízásáról

A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
101. §-a (3) bekezdésének a) pontjában foglalt jogköröm-
ben – az oktatási és kulturális miniszternek a fenntartóval
egyetértésben tett elõterjesztésére – az Általános Vállalko-
zási Fõiskolán

dr. Vastagh Pál fõiskolai tanárt, rektori megbízatása
alól – 2006. december 31-i hatállyal, lemondása miatt –
felmentem;

dr. Szakács Ferenc fõiskolai tanárt – 2007. január 1-jé-
tõl 2008. június 30-ig terjedõ idõtartamra – a rektori teen-
dõk ellátásával megbízom.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter

A Miniszterelnök
4/2007. (I. 5.) ME

határozata
az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok

Bizottsága tagjainak megbízatása megszûnésérõl

Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról
szóló 1997. évi CXXXVI. törvény 2. § (4) bekezdése alap-
ján megállapítom, hogy

dr. Marton István,

Sindelyes Gábor és
dr. Temesi Alfréda

az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bi-
zottsága tagjainak e megbízatása megszûnt.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter

A Köztársasági Elnök
9/2007. (I. 9.) KE

határozata
egyetemi tanári kinevezésrõl

Az oktatási és kulturális miniszter elõterjesztésére, az
Alkotmány 30/A. § (1) bekezdésének i) pontjában megál-
lapított jogkörömben, tekintettel a felsõoktatásról szóló
2005. évi CXXXIX. törvény 100. §-ának b) pontjára

dr. Nagy Péter Tibort, a Wesley János Lelkészképzõ
Fõiskola tanárát

2007. január hó 1. napjával kinevezem egyetemi tanárrá.

Budapest, 2006. december 15.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2006. december 15.

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

KEH ügyszám: V-2/5745/2006.

A Köztársasági Elnök
10/2007. (I. 10.) KE

határozata
egyetemi tanár rektori megbízásáról

Az oktatási és kulturális miniszter elõterjesztésére,
a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
100. §-ának a) pontjában foglalt jogkörömben

a Kaposvári Egyetemen,

dr. Babinszky László egyetemi tanárt,

2007. január 1-jétõl 2010. június 30-ig terjedõ idõtar-
tamra

megbízom a rektori feladatok ellátásával.

Budapest, 2006. december 20.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2006. december 27.

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

KEH ügyszám: V-2/5883/2006.
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A Köztársasági Elnök
11/2007. (I. 10.) KE

határozata
egyetemi tanári kinevezésekrõl

Az oktatási és kulturális miniszter elõterjesztésére, az
Alkotmány 30/A. § (1) bekezdésének i) pontjában megál-
lapított jogkörömben, tekintettel a felsõoktatásról szóló
2005. évi CXXXIX. törvény 100. §-ának b) pontjára

dr. Berde Csabát, a Debreceni Egyetem egyetemi
docensét,

dr. Blaskó Györgyöt, a Debreceni Egyetem egyetemi
docensét,

dr. Hajdú Józsefet, a Szegedi Tudományegyetem egye-
temi docensét,

dr. Havas Ferencet, az Eötvös Loránd Tudományegye-
tem egyetemi docensét,

dr. Kormos Jánost, a Debreceni Egyetem egyetemi
docensét,

dr. Vadas Józsefet, a Nyugat-Magyarországi Egyetem
egyetemi docensét,

dr. Varga Endrét, a Szegedi Tudományegyetem egye-
temi docensét és

dr. Virág Miklóst, a Budapesti Corvinus Egyetem egye-
temi docensét

2007. február hó 1. napjával kinevezem egyetemi tanár-
rá.

Budapest, 2006. december 20.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2006. december 27.

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

KEH ügyszám: V-2/5892/2006.

KÖZLEMÉNYEK

Közlemény
Kármán Tódor-díjak adományozásáról

A Magyar Köztársaság oktatási és kulturális minisztere
a magyarországi oktatás, képzés, felnõttoktatás, tudomá-
nyos kutatás érdekében végzett kiemelkedõ tevékenységé-
ért

Kármán Tódor-díjat

adományoz:

Gasparetz Andrásnak, a MagiCom Kft. ügyvezetõ igaz-
gatójának,

Kapolyi László akadémikusnak, a System Consulting
Rt. elnök-vezérigazgatójának,

MOL Nyrt.-nek, a díjat Tóth Róbert kiemelt vezetõ veszi át,
dr. Sándor József okleveles kohómérnöknek, a

FÉMALK Zrt. elnök-vezérigazgatójának.

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

Ügyiratszám: K-5/2007.

Közlemény
Solt Ottília-díjak adományozásáról

Solt Ottília emlékére a Magyar Köztársaság oktatási és
kulturális minisztere a kisebbségi oktatásban, a hátrányos
helyzetû tanulók támogatásában, továbbá a hátrányos
megkülönböztetés elleni küzdelemben folytatott kiemel-
kedõ tevékenységéért

Solt Ottília-díjat

adományoz:

Csirke Ernõnek, a pécsi Apáczai Csere János Gimnázi-
um igazgatójának,

Gyõrik Editnek, a Belvárosi Tanoda Alapítvány kurató-
riumi elnökének, szakmai alapítójának,

Setét Jenõnek, a Roma Polgárjogi Alapítvány szociális
igazgatójának.

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

Ügyiratszám: K-5/2007.

6. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 761



Közlemény
a 2007/2008. évi közoktatási tankönyvjegyzék I. negyedévi kiegészítéseirõl és változásairól
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Csillag Márta s. k.,
fõosztályvezetõ



Pályázati felhívás
felsõoktatási intézmények vezetõi álláshelyeinek betöltésére

A BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
GÉPÉSZMÉRNÖKI KARA
pályázatot hirdet az
Anyagtudomány és Technológia Tanszékére
tanszékvezetõi megbízásra

A megbízandó tanszékvezetõ feladata: az oktatási szervezeti egység oktató-kutató és tudományos munkájának irányítá-
sa, szervezése, korszerûsítése; a szervezeti egység oktatói, kutatói és doktoranduszai szakmai fejlõdésének elõsegítése;
részvétel az egység oktató- és kutatómunkájában; a szervezeti egység oktatási és kutatási területének szélesítése; vala-
mint fejlesztési stratégiák kidolgozása.
A pályázónak a vezetési és irányítási feladatok ellátásához, tervezéséhez, szervezéséhez szükséges ismeretekkel, tapasz-
talatokkal és képességekkel, a munkatársak munkájának irányításához, eredményeik értékeléséhez, a tehetségek felis-
meréséhez és kibontakoztatásához, a vezetõi utánpótlás neveléséhez szükséges tulajdonságokkal és készségekkel, vala-
mint többéves felsõoktatási oktatói gyakorlattal és megfelelõ szintû nemzetközi tudományos elismertséggel kell
rendelkeznie.
A pályázaton a karok legalább havi 87 órában foglalkoztatott, s az oktatási szervezeti egység szakterületén kellõ jártas-
sággal rendelkezõ egyetemi tanárai és egyetemi docensei vehetnek részt.

A pályázatokra vonatkozó általános tudnivalók:
Az oktatási szervezetiegység-vezetõi beosztás ellátásával történõ megbízásokra a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény 96. §-a, a közalkalmazottak jogállásáról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXIII. törvény 23.
és 41. §-a, valamint az egyetem szervezeti felépítése és mûködési rendje, és az annak mellékletét képezõ humánpolitikai
szabályzat vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
Az oktatási szervezetiegység-vezetõt – az egység oktatói-kutatói értekezlete, valamint a kar tanácsának javaslata alapján
– a kar dékánja bízza meg.
A pályázatok elbírálási határideje: 2007. május 31.
A megbízásokra 2007. július 1-jei hatállyal kerül sor, amely a pályázóknak a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi
Egyetemmel létesített határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszonya mellett határozott idõre – három-öt évre – szól.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását; tudomá-
nyos fokozatát, szakmai díjait, idegennyelv-tudását; szakmai, illetõleg oktatási, kutatási-tudományos vagy mûvészeti
munkáját, valamint vezetõi tevékenységét összefoglaló tájékoztatót; hazai és nemzetközi tudományos, illetõleg szakmai
szervezetekben végzett munkáját, a nemzetközi tudományos életben való részvételét.

A pályázó ismertesse pályázatában a vezetõi feladatokkal kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elkép-
zeléseit.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a szakmai önéletrajzot,
– a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– a fontosabb publikációk és tudományos munkák jegyzékét, továbbá az azokra történt viszonthivatkozások jegyzékét,
– minden olyan okiratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

A pályázatokkal kapcsolatban az illetékes kar dékánja ad részletes információt.
A pályázatot az Oktatási Közlönyben való közzétételtõl számított 30 napon belül lehet benyújtani 1 eredeti és 1 másolati
példányban az illetékes kar dékáni hivatalába, ahol a szabályzatok megtekinthetõk.
A pályázatok benyújtásának helye: Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Dékáni Hi-
vatala, postacím: 1521 Budapest, Pf. 91 vagy személyesen: Budapest XI., Mûegyetem rkp. 3. K. épület I. emelet 14.
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Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszékre
teljes munkaidõs egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladatai: laboratóriumi tantárgyak oktatásának bõvítése, jegyzetek, internetes segédle-
tek készítése, mérések fejlesztése, újabb mérések kialakítása, a mérések szervezése és irányítása. A belsõégésû motorok
egyes tématerületeihez kapcsolódó tantárgyak elõadásainak megtartása, a tananyag fejlesztése és gyakorlatainak okta-
tása. A tanszék laboratóriumának felügyelete, részvétel a fejlesztési irányok meghatározásában, azok támogatásának
megszervezése. A tanszék hazai és nemzetközi, tudományos kutatási és közéleti tevékenységében való aktív részvétel.
Önálló kutatási területek irányítása, hazai és nemzetközi kutatási pályázatok kezdeményezése, szervezése és vezetése.
Részvétel a tanszék ipari szakértõi, kutatói és fejlesztési tevékenységében, szakértési munkák irányítása.

GÉPSZERKEZETTANI INTÉZET
Gépelemek Tanszékére
teljes munkaidõs egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata: a Gépelemek, valamint a Gépszerkezettan tantárgyak oktatása a Gépészmérnö-
ki és az Ipari termék- és formatervezõ mérnök szakon; közremûködés jegyzetek, segédletek és laboratóriumi mérések ki-
dolgozásában. Tartson elõadásokat angol vagy német nyelven. Vegyen részt az MSc-képzés tematikáinak kidolgozásá-
ban és oktatásában a gép- és terméktervezés, valamint a hajtástechnika területén. Vállaljon részt a PhD-képzésbõl, írjon
ki PhD-kutatási témákat és konzultálja azokat. Az említett szakterületeken vegyen részt hazai és nemzetközi kutatási
projektekben; kapcsolódjon be a tudományos közéletbe. Témavezetõként vagy résztvevõként vegyen részt a tanszék
ipari, kutatási és fejlesztési munkáiban.

Mechatronika, Optika és Mûszertechnika Tanszékre
részmunkaidõs egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladatai: a Mechatronika és Mûszertechnikai labor és tervezés címû tantárgyak elõadá-
sa és gondozása, részvétel a PhD-képzésben, és a tanszék ez irányú kutatótevékenységében. Hidat kell képezzen a me-
chatronikai rendszerek tervezési gyakorlata és az oktatás között.
A pályázónak rendelkeznie kell olyan ipari és egyidejûleg felsõoktatási tapasztalattal, amely a mechatronika viszonylag
új tudományterületének az oktatásban történõ megerõsítését az ipari praxis igényeinek pontos ismerete alapján tudja
megvalósítani.

Mûszaki Mechanikai Tanszékre
teljes munkaidõs egyetemi tanári/docensi munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladatai: a gépészmérnöki és mechatronikai alap- és mesterképzésben, ezen belül elsõ-
sorban a Statika, Szilárdságtan, Dinamika alaptárgyak, illetve a Gépek dinamikája és a Mechanikai rendszerek dinami-
kája MSc- és PhD-szintû tantárgyak elõadásainak megtartása angol és német nyelven is, az adott tantárgyak tananyagai-
nak folyamatos fejlesztése, jegyzetek, internetes segédletek készítése. A hazai és nemzetközi tudományos kutatási és
közéleti tevékenységében való aktív részvétel, önálló kutatási terület irányítása, hazai és nemzetközi kutatási pályázatok
kezdeményezése, benyújtása, szervezése, vezetése.

A pályázatokra vonatkozó általános tudnivalók:
Egyetemi docensek kinevezésének általános feltételeit a felsõoktatásról szóló – többször módosított – 2005. évi
CXXXIX. törvény 81. §-ban foglaltakon túl a 87. § (3) bekezdése, valamint a BME humánpolitikai szabályzata 57. §
(1) bekezdése tartalmazza.
Ennek értelmében az egyetemi docensi kinevezés egyik alapfeltétele, hogy a pályázó legalább három éve doktori (PhD)
fokozattal vagy három évnél rövidebb ideje szerzett doktori fokozat esetén legalább 10 éves, felsõoktatási oktatói-kuta-
tói gyakorlattal rendelkezzen. Indokolt esetben a doktori (PhD) fokozatot mesterfokozat (DLA) helyettesítheti. Kinevez-
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hetõ továbbá az, aki alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevõk, a tanársegédek tanulmányi és tudományos
munkájának vezetésére, idegen nyelven is képes elõadás tartására, és megfelelõ szakmai tudományos tapasztalattal
rendelkezik.
A pályázóknak továbbá meg kell felelniük a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem oktatói, kutatói köve-
telményrendszer szabályzatában foglalt kinevezési feltételeknek, valamint az álláshelyre kiírt speciális követelmények-
nek.
Az egyetemi docensi kinevezésekre az egyetem humánpolitikai szabályzatában foglalt eljárás alapján 2007. július 1-jei
hatállyal kerül sor.
A pályázatok elbírálási határideje: 2007. április 30.
A pályázati felhívásban szereplõ valamennyi állás betöltése során határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony létesül.
Az egyetemi docensi pályázatra jelentkezõ személy pályázatában hitelt érdemlõen mutassa be, hogy teljesíti az egyetemi
docensi kinevezéshez elõírt – fent részletezett – feltételeket.

A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá a pályázó
– munkahelyének megnevezését, beosztását,
– tudományos fokozatát, kitüntetését, idegennyelv-tudását,
– szakmai, illetõleg oktatói, tudományos vagy mûvészeti munkáját és annak eredményeit,
– jelentõsebb tanulmányútjait,
– az egyetem számára bevételt szerzõ tevékenységét, illetve – külsõ pályázónál – e vonatkozású elképzeléseit,
– oktató-nevelõ és tudományos (mûvészi) munkájára vonatkozó jövõbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– az egyetemi szintû végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okirat(ok) hite-
lesített másolatát,
– a tudományos munkák jegyzékét,
– érvényes, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.

A pályázatot az Oktatási Közlönyben való közzétételtõl számított 30 napon belül lehet benyújtani 1 eredeti és 2 másolati
példányban az illetékes kar dékáni hivatalába, ahol a szabályzatok megtekinthetõk.
A pályázatok benyújtásának helye: Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Dékáni Hi-
vatala, postacím: 1521 Budapest, Pf. 91 vagy személyesen: Budapest XI., Mûegyetem rkp. 3. K. épület I. emelet 14.

Dr. Penninger Antal s. k.,
a BME Gépészmérnöki Kar dékánja

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
pályázatot hirdet
Ókortörténeti Tanszékén
egyetemi docensi állás betöltésére

A kinevezendõ docens feladatkörébe tartozik mind az alapképzési, mind a mesterképzési szinten elõadások, szemináriu-
mok és speciális kollégiumok tartása az ókortudomány tárgykörében. Részt kell vállalnia a történészhallgatók kötelezõ
latin és választható ógörög vagy arab nyelvoktatásában. Ezenfelül feladata a szakdolgozatok témavezetése és bírálata.
Készen kell lennie arra, hogy részt vegyen a tanszéken folyó tudományos kutatói és forráskiadási munkákban. Saját ku-
tatási eredményeit rendszeresen publikálja. A nemzetközi tudományos életben elismerjék kutatási eredményeit.

Pályázati feltételek:
– szakirányú egyetemi végzettség,
– PhD-fokozat,
– egyetemi habilitáció,
– 10 éves egyházi intézményben szerzett egyetemi oktatói tapasztalat,
– legalább 5 megjelent könyv vagy egyetemi jegyzet,
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– nemzetközi szakmai kapcsolatok,
– egyetemmel létesített teljes állású, elsõdleges munkajogviszony.

Az egyetemi docensi megbízás határozatlan idõre szól.

A pályázathoz mellékelendõ dokumentumok:
– szakmai önéletrajz,
– oktatói, tudományos, szakmai munkájának és eredményeinek bemutatása,
– egyetemi diploma, tudományos minõsítõ oklevél.

Bérezés a jogszabály és az egyetemi szabályzatok szerint.
A pályázat benyújtásának helye: a Károli Gáspár Református Egyetem Rektori Hivatala, 1091 Budapest, Kálvin tér 9.
A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben való megjelenéstõl számított 15. nap.
A pályázat elbírálása a benyújtás határidejétõl számított 60 napon belül történik.

Dr. Rétvári Bence s. k.

A KECSKEMÉTI FÕISKOLA rektora
pályázatot hirdet a
TANÍTÓKÉPZÕ FÕISKOLAI KAR
fõigazgatói megbízásának ellátására

Az állás a 2005. évi CXXXIX. törvény 96. §-ának (6) bekezdése, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 23. §-ának (2) bekezdése alapján kerül meghirdetésre.
A megbízás 2007. augusztus 1-jétõl 2011. július 31-ig szól.

A megbízás feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények:
– magyar állampolgárság,
– a kar képzési profiljának megfelelõ egyetemi végzettség, szakképzettség és tudományos fokozat,
– határozatlan idõre szóló, teljes munkaidejû egyetemi tanári vagy fõiskolai tanári kinevezés,
– többéves vezetõi gyakorlat,
– államilag elismert, legalább középfokú „C” típusú nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékû idegennyelv-ismeret.

A fõigazgató feladata: a hatályos jogszabályok, valamint az intézmény szervezeti és mûködési szabályzata alapján a kar
irányításával összefüggõ feladatok ellátása, különösen:
– a kar oktatási és kutatási tevékenységének irányítása, ellenõrzése és szaktanácsadás,
– a karhoz tartozó szervezeti egységek irányítása és munkájuk összehangolása,
– a kar képviseletének ellátása,
– a humánpolitikai munka irányítása a karon,
– a kar rendelkezésére álló költségvetési elõirányzatok, vagyon és más források feletti, jogszabályok szerinti rendelkezés,
– a kar fejlesztésére és korszerûsítésére vonatkozó koncepciók kialakítása, az erre irányuló munka szervezése és összefo-
gása.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– tudományos fokozatát, szakmai és egyéb díjait, idegennyelv-tudását,
– szakmai, illetõleg oktatási, tudományos, illetõleg szakmai szervezetben végzett munkáját, nemzetközi tudományos
életben való részvételét,
– a felsõoktatási intézmény vezetésével kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit, további
minden olyan iratot, amelyet a pályázó fontosnak tart.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a végzettséget és szakképzettséget, tudományos fokozatot, egyetemi tanári, illetve fõiskolai tanári kinevezést, az ide-
gennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,
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– a fontosabb publikációk, tudományos és mûvészeti alkotások, díjak jegyzékét,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és a
fõiskola szervezeti és mûködési szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázat megjelenésétõl számított 30. nap.
A pályázatról bõvebb felvilágosítást az intézményben Nánásiné dr. Tóth Éva fõtitkár ad. 6000 Kecskemét, Ceglédi út 2.
Telefon: (76) 501-962.
A pályázatot a Kecskeméti Fõiskola rektorának címezve kell benyújtani (Kecskeméti Fõiskola 6000 Kecskemét, Ceglédi
út 2.)
A pályázat elbírálásának határideje: 2007. június 30.
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Kecskeméti Fõiskola Tanítóképzõ Fõiskolai Kar fõigazgatói megbízására”.

Prof. Dr. Sztachó-Pekáry István s. k.,
rektor

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 gyakorlat
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat
b: erkölcsi bizonyítvány
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
vp: vezetõi pótlék
vpr: vezetõi program
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A pályázatot meghirdetõ szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1. 2. 3. 4.

Óvodavezetõ

Bánd Község
Önkormányzata
8443 Bánd,
Petõfi u. 60.
Tel./fax: (88) 504-130,
(88) 504-131

Német Nemzetiségi
Óvoda
Óvodavezetõ

Óvodapedagógusi v.,
nemzetiségi óvodapeda-
gógusi oklevél, 5 év
szgy.

ÁEI: 2007. aug. 16.
Pc.: Schindler László polgár-
mester

Budapest III. Kerület,
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
1033 Budapest,
Fõ tér 3.
Tel.: 437-8653

Napközi Otthonos
Óvoda
1039 Budapest,
Bárczi Géza u. 1.
Óvodavezetõ

Napközi Otthonos
Óvoda
1031 Budapest, Dósa u.
4. és Gázgyári lakótelep
Óvodavezetõ

Napközi Otthonos
Óvoda
1033 Budapest,
Harrer Pál u. 7.
Óvodavezetõ

Mosolygó Napközi
Otthonos Óvoda
1039 Budapest,
Kelta u. 8.
Óvodavezetõ

Százszorszép Napközi
Otthonos Óvoda
1032 Budapest,
Reménység u. 6. és
1032 Budapest, Tégla
u. 6–8.
Óvodavezetõ

Napközi Otthonos
Óvoda
1032 Budapest, Soly-
már u. 12–14. és 1032
Budapest, Törzs u. 2.
Óvodavezetõ

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v., legalább 5 év
szgy.
Elõny: közoktatási ve-
zetõi v.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Pehi: pbhi. után 2 hónappal.
A pályázathoz csatolni kell: hite-
lesített om.-t is.
Pc.: Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzat Polgármesteri Hiva-
tal Oktatási és Kulturális
Ügyosztály
f.: tel.: 437-8657
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Budapest Fõváros
XVII. Kerület
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
1173 Budapest,
Pesti út 165.
Tel.: 253-3376
Fax: 253-0661

Bóbita Napközi
Otthonos Óvoda
1172 Budapest, Heltai
tér 1.
Óvodavezetõ

Felsõfokú óvodapeda-
gógus v., legalább 5 év
szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig szól.
Pehi: 2007. jún. 30.
A pályázatot 2 példányban
„Óvodavezetõi pályázat” megje-
löléssel kell benyújtani.
A pályázathoz csatolni kell:
om-t (1 példány eredeti és 1 pél-
dány másolat).
Pc.: Budapest Fõváros XVII. Ke-
rület Önkormányzata Polgármes-
teri Hivatalának Oktatási Irodája
f.: Oktatási Iroda
Tel.: 253-3376

Budapest Fõváros
Terézváros
Önkormányzata
1067 Budapest,
Eötvös u. 3.
Tel.: 342-0909

Terézvárosi Önkor-
mányzat Óvodája
1062 Budapest,
Bajza u. 46.
Óvodavezetõ

Terézvárosi Önkor-
mányzat Szív Óvodája
1063 Budapest,
Szív u. 6.
Óvodavezetõ

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi szakképzettség,
5 év szgy.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig
szól.

Deszk Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
6772 Deszk,
Tempfli tér 7.
Tel.: (62) 571-580
Fax: (62) 571-581

Móra Ferenc Csicsergõ
Óvoda
Óvodavezetõ

Az 1993. évi LXXIX.
tv. 18. § (1) és (2) be-
kezdésében meghatáro-
zott szakirányú
felsõfokú óvodapeda-
gógusi v., szakvizsga,
legalább 5 év óvodape-
dagógus-munkakörben
szerzett szakmai, vala-
mint 3 év vezetõi gya-
korlat.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Pbhi: 2007. máj. 30.
Pehi: 2007. júniusi testületi ülés.
A pályázathoz csatolni kell: ed-
digi munkaviszonyokról szóló
igazolásokat, adatvédelmi nyi-
latkozatot is.
Pc.: Polgármesteri Hivatal.
A pályázatot személyesen, Si-
micz József polgármester részére
kell benyújtani.

Geresdlak, Maráza és
Fazekasboda Községek
Önkormányzatai
7733 Geresdlak,
Hunyadi u. 22.
Tel./fax: (69) 349-101

Geresdlaki Napközi
Otthonos Óvoda
Óvodavezetõ

A közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. tör-
vény 18. § (1) bek., és a
17. § (3) bek. szerint.

ÁEI: a pályázat elbírálását köve-
tõen azonnal.
Pc.: dr. Habjanecz Tibor polgár-
mester

Kölcsey Ferenc Általá-
nos Mûvelõdési Köz-
pont
4965 Kölcse,
Arany J. u. 1.
Tel./fax: (44) 435-621

Kölcsey Ferenc ÁMK
Napközi Otthonos Óvo-
da
4965 Kölcse,
Kölcsey F. u. 65.
Intézményegység-veze-
tõ

Szakirányú felsõfokú
v., legalább 5 év óvoda-
pedagógus-munkakör-
ben szerzett szgy.
Elõny: vezetõi képzett-
ség, pedagógus-szak-
vizsga.

ÁEI: 2007. aug. 1.
Pehi: 2007. júl. 15.
Pc., f.: Ombodi Károly igazgató
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Mezõtúr Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
5400 Mezõtúr,
Kossuth tér 1.

Városi Óvoda és Logo-
pédiai Intézet
5400 Mezõtúr,
Zrínyi út 1.
Óvodavezetõ

Szakirányú felsõfokú
v., 5 év szakmai, leg-
alább 3 év vezetõi gya-
korlat,
közoktatás-vezetõi
szakvizsga.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. aug. 15-ig,
5 évre szól.
Pehi: a pályázati eljárást követõ
elsõ képviselõ-testületi ülés.
Juttatás: magasabb vp.
A pályázatot személyesen, vagy
postai úton kell benyújtani.
Pc.: Polgármesteri Hivatal Szujó-
né Jaksits Ildikó humánpolitikus

Püspökladány Város
Önkormányzata
4150 Püspökladány,
Bocskai u. 2.

Egyesített Óvodai In-
tézmény
4150 Püspökladány,
Bajcsy-Zs. u. 8.
Óvodavezetõ

Óvodapedagógusi v.,
szakképzettség, leg-
alább 5 év óvodapeda-
gógus-munkakörben
szerzett szgy., nevelé-
si-oktatási intézmény-
ben
pedagógus-munkakör-
ben fennálló határozat-
lan idõre szóló
alkalmazás, illetve a
megbízással egyidejû-
leg létrejövõ határozat-
lan idõre szóló
alkalmazás.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pehi: 2007. júniusi képvise-
lõ-testületi ülés.
Juttatás: magasabb vp.: a pótlék-
alap 300%-a.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai gyakorlat meglétét iga-
zoló munkáltatói igazolást, pe-
dagógus-szakvizsga meglétét
igazoló dokumentum másolatát,
határozatlan idõre szóló alkal-
mazás munkáltatói igazolását is.
A pályázatot zárt borítékban, 2
példányban kell benyújtani.
Pc.: Püspökladány város polgár-
mestere
f.: polgármesteri hivatal
tel.: (54) 451-510
Intézmény: tel.: (54) 451-152

Iskolaigazgató

Budapest III. Kerület,
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
1033 Budapest,
Fõ tér 3.
Tel.: 437-8653

Bárczi Géza Általános
Iskola
1039 Budapest,
Bárczi Géza u. 2.
Igazgató

Általános Iskola
1043 Budapest,
Tímár u. 16.
Igazgató

Zipernowsky Károly
Általános Iskola
1039 Budapest,
Zipernowsky K. u. 1–3.
Igazgató

Tanárképzõ fõiskolai
v., legalább 5 év szgy.
Elõny: közoktatás-veze-
tõi v.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Pehi: pbhi. után 2 hónappal.
A pályázathoz csatolni kell: hite-
lesített om-et is.
Pc.: Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzat Polgármesteri Hiva-
tal Oktatási és Kulturális
Ügyosztály
f.: tel.: 437-8657
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Budapest Fõváros
Terézváros Önkor-
mányzata
1067 Budapest,
Eötvös u. 3.
Tel.: 342-0909

Szinyei Merse Pál
Gimnázium
1063 Budapest,
Szinyei u. 7–9.
Igazgató

Egyetemi tanár szakos
v., 5 év szgy.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2010. júl. 31-ig
szól.

Mezõtúr Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
5400 Mezõtúr,
Kossuth tér 1.

Városi Általános Iskola
5400 Mezõtúr,
Rákóczi út 40.
Igazgató

Szakirányú felsõfokú
v., 5 év szakmai, leg-
alább 3 év vezetõi gya-
korlat,
közoktatás-vezetõ szak-
vizsga.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. aug. 15-ig,
5 évre szól.
Pehi: a pályázati eljárást követõ
elsõ képviselõ-testületi ülés.
Juttatás: magasabb vp.
A pályázatot személyesen, vagy
postai úton kell benyújtani.
Pc.: Polgármesteri Hivatal Szu-
jóné Jaksits Ildikó humánpoliti-
kus

Nyírbéltek Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete és
Ömböly Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
4372 Nyírbéltek,
Kossuth u. 5–7.
Tel.: (42) 389-255
Fax: (45) 389-254

Nyírbéltek Szent László
Általános Iskola
Igazgató

A közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. tv.
17. § (1) bekezdés
b)–d) pontjaiban felso-
rolt felsõfokú iskolai v.
és szakképzettség, leg-
alább 5 év pedagó-
gus-munkakörben
szerzett szgy.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig
szól.
Pehi: legkésõbb a képviselõ-tes-
tület 2007. júniusi ülése.
Juttatás: magasabb vp.
A pályázathoz csatolni kell: ed-
digi munkaviszonyokról szóló
igazolásokat is.
A pályázatot 3 példányban, „In-
tézményvezetõi pályázat” meg-
jelöléssel, és az intézmény
nevének megjelölésével kell be-
nyújtani.
Pc.: Csik Mihály polgármester

Tapolca Város
Önkormányzata
8300 Tapolca,
Stadion u. 16.

Batsányi János Általá-
nos Iskola
Igazgató

Szakirányú felsõfokú
végzettség.

A megbízás 5 évre szól.
A megbízás kezdõ idõpontja:
2007. aug. 1.
A megbízás megszûnésének idõ-
pontja: 2012. július 31.

Egyéb vezetõ

Budapest III. Kerület,
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
1033 Budapest,
Fõ tér 3.
Tel.: 437-8653

Pedagógiai Szolgáltató
Intézet
1033 Budapest,
Szérûskert u. 40.
Intézményvezetõ

Egyetemi szintû tanári
v., legalább 5 év szgy.
Elõny: közoktatás-veze-
tõi v.

ÁEI: 2007. szept. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Pehi: Pbhi után 2 hónappal.
A pályázathoz csatolni kell: hite-
lesített om-et is.
Pc.: Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal Oktatási és Kulturális
Ügyosztály
f.: tel.: 437-8657
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Deszk Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
6772 Deszk,
Tempfli tér 7.
Tel.: (62) 571-580
Fax: (62) 571-581

Mûvelõdési Ház és
Könyvtár
Igazgató

A 150/1992. (XI. 20.)
Korm. rendeletben
meghatározott szakirá-
nyú felsõfokú v.: fõis-
kolai könyvtárosi-
közmûvelõdési képzett-
ség, legalább 5 év veze-
tõi gyakorlat, kiemel-
kedõ szakmai vagy tu-
dományos tevékenység.

ÁEI: 2007. szept. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Pbhi: 2007. máj. 30.
Pehi: 2007. júniusi képvise-
lõ-testületi ülés.
A pályázathoz csatolni kell: ed-
digi munkaviszonyokról szóló
igazolásokat, adatvédelmi nyi-
latkozatot is.
Pc.: Simicz József polgármester.

Vésztõ Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
5530 Vésztõ,
Kossuth L. u. 62.
Tel.: (66) 477-031
Fax: (66) 477-210

Családsegítõ és Gyer-
mekjóléti Szolgálat
Intézményvezetõ

A Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgá-
lat az alábbi ellátásokat
nyújtja:
– családsegítés,
– gyermekjóléti szol-
gáltatás,
– szociális információs
szolgáltatás.

Az 1/2000. (II. 7.)
SZCSM rendelet 3. szá-
mú melléklete szerinti
szakirányú szakképzett-
ség, valamint a
15/1998. (IV. 30.) NM
rendelet 2. számú mel-
léklete szerinti képesí-
tés, legalább 5 év
felsõfokú végzettséget,
vagy felsõfokú szakmai
képesítést igénylõ, a
gyermekvédelem, a
szociális ellátás, illetve
a közoktatás területén
végzett munkakörben
szerzett szgy. [a
257/2000. (XII. 26.)
Korm. rendelet 3. §
(3) bekezdés a) pontja].
Elõny: az alapszolgálta-
tási központban vagy
alapszolgáltatást nyújtó
szociális intézményben
szerzett vezetõi gyakor-
lat, szociális szakvizs-
ga.

ÁEI: a pályázat elbírálását köve-
tõen azonnal.
A megbízás 5 évre szól.
Pbhi: a Szociális Közlönyben és
az Oktatási Közlönyben történõ
legkésõbbi megjelenést követõ
30. nap.
Pehi: a pályázat benyújtási ha-
táridejét követõ 60 napon belül.
A pályázathoz csatolni kell: a
szociális szakvizsga-bizonyít-
vány másolatát vagy a pályázó
nyilatkozatát arról, hogy a kine-
vezést követõen két éven belül
vállalja a szakvizsga letételét,
nyilatkozatot arról, hogy a pá-
lyázatot elbíráló üléseken a pá-
lyázó kívánja-e a zárt ülés
tartását.
A pályázatot zárt borítékban,
„Családsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálat intézményvezetõi pá-
lyázat” megjelöléssel kell be-
nyújtani.
Pc., f.: Kaszai János polgármester.
Tel.: (66) 477-001

Pályázati felhívás pedagógus álláshelyek betöltésére

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

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

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

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

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

Gitártanár (félállásban,
határozatlan idõre)

Népzenetanár
(félállásban, határozott
idõre)

Szakirányú fõiskolai
vagy egyetemi v.

ÁEI: azonnal.

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

Tanító napközis nevelõ ÁEI: 2007. ápr. 11.
Pbhi: 2007. márc. 30.

Közgazdasági és Infor-
matikai Szakközép-
iskola
2700 Cegléd,
Kossuth F. u. 32.
Tel.: (53) 505-090
Fax: (53) 505-099

2 fõ angol nyelv és iro-
dalom szakos tanár

1 fõ informatika–fizika
szakos tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2007. aug. 16.
Pehi: 2007. jún. 15.
Juttatás: kedvezményes étkezés,
útiköltség-támogatás.
Pc.: Tóth Géza igazgató
Tel.: (53) 505-096
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1. 2. 3. 4.

Szabó István Általános
Iskola és Óvoda
8372 Cserszegtomaj,
Iskola u. 17.
Tel./fax: (83) 330-003
E-mail: sziacs@axele-
ro.hu

2 óvónõ
(határozatlan idõre)

Fõiskolai v.
Elõny: gyógypedagó-
gusi v.

ÁEI: azonnal

Általános Mûvelõdési
Központ
5920 Csorvás,
István király u. 34.
Tel./fax: (66) 258-078

ÁMK alapfokú mûvé-
szeti iskolai intézmény-
egység zongora szakos
tanár

Fõiskolai v. ÁEI: 2007. szept. 1.
Pehi: 2007. jún. 1.
Juttatás: étkh.
Pc.: Bencsik János ÁMK intéz-
ményvezetõ

Csokonai Általános Is-
kola
2545 Dunaalmás,
Csokonai u. 22.
Tel./fax: (34) 450-019

Matematika–fizika sza-
kos tanár

Fõiskolai v. ÁEI: 2007. aug. 15.
Juttatás: étkh.
Pc.: Szódáné Imre Márta igazga-
tó

Deák Ferenc Gimnázi-
um
4900 Fehérgyarmat,
Kiss Ernõ u. 3.
Tel./fax: (44) 510-055

Magyar–történelem
vagy történelem szakos
tanár (határozott idejû
szerzõdéssel)

Egyetemi v. ÁEI: 2007. aug. 15.
Pbhi: 2007. jún. 15.
Pehi: 2007. júl. 15.
Juttatás: szl., étkh.
Pc.: iskolaigazgató
f.: tel.: (44) 510-055

Bolyai János Gimnázi-
um
6000 Kecskemét,
Irinyi u. 49.
Tel.: (76) 482-071
Fax: (76) 507-523

Matematika–fizika
vagy
matematika–kémia sza-
kos tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2007. aug. 25.
Jelentkezés részletes önéletrajz-
zal dr. Fõzõné Tímár Éva igaz-
gatónál.

Bányai Júlia Gimnázi-
um
6000 Kecskemét,
Nyíri út 11.
Tel.: (76) 481-474
Fax: (76) 486-942

Matematika–informati-
ka szakos tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2007. aug. 15.
Pehi: megjelenéstõl számított
75. nap.

Marcali Városi Zeneis-
kola Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény
8700 Marcali,
Petõfi u. 14.
Tel./fax: (85) 411-107
E-mail: zenevonal@in-
vitel.hu

Hegedûtanár Fõiskolai v. ÁEI: 2007. szept. 1.
Pbhi: 2007. ápr. 30.
Juttatás: étkh.
Pc.: Kósz Gyöngyi igazgató
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1. 2. 3. 4.

Arany János Reformá-
tus Gimnázium és Diák-
otthon
2750 Nagykõrös,
Hõsök tere 6.
Tel./fax: (53) 351-571

Angol–bármely szakos
tanár

Földrajz–biológia–bár-
mely szakos tanár

Matematika–bármely
szakos tanár

Latin–történelem sza-
kos tanár

Ének-zene–bármely
szakos tanár

Egyetemi v., lehetõleg
református vallás.
Elõny: 5 év szgy., szak-
irányú pedagógus-szak-
vizsga.

Fõiskolai v.

ÁEI: 2007. aug. 16.
Pbhi: 2007. ápr. 6.
Pehi: 2007. ápr. 30.
Juttatás: étkh., szf.
Pc.: Suba Lajos igazgató
Tel.: (53) 351-899

Fellner Jakab Általános
Iskola, Szakközépiskola
és Szakiskola
2800 Tatabánya, Sárbe-
rek Füzes u.
Tel.: (34) 514-610
Fax: (34) 331-715

Német szakos tanár Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
Juttatás: étkh.
Pc.: Pallos János igazgató

Kodály Zoltán Zeneis-
kola, Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény
5200 Törökszentmiklós,
Kossuth tér 5.

Néptánc szakos tanár f.: Balázs Zsolt igazgató
Tel.: 06 (20) 777-8423

Damjanich János Álta-
lános Iskola és Óvoda
5051 Zagyvarékas,
Alkotmány út 20.
Tel./fax: (56) 540-026

Napközis nevelõ Tanítói v. ÁEI: azonnal.
Pc.: Polónyi László igazgató

Zárás után érkezett közlemények, pályázati felhívások, helyesbítések

Közlemény
az államháztartás hatékony mûködését elõsegítõ szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó

intézkedésekrõl szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozatban és annak módosításában foglalt feladatok
tekintetében érintett költségvetési szervek alapító okiratainak és megszüntetõ okiratainak közzétételérõl

Az Oktatási Hivatal
alapító okirata

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 89. §-ának (1) bekezdésében, valamint az
államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 10. § (2) be-
kezdésében foglalt felhatalmazás alapján – figyelembe véve az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006.(XII. 23.) Korm.
rendeletben foglaltakat – az Áht. 88. § (2) bekezdése értelmében a pénzügyminiszterrel egyetértésben az

Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont

alapító okiratát módosítom és az egységes szerkezetbe foglalt szövegét az alábbiak szerint állapítom meg:
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I.
Általános rendelkezések

1. Az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) központi hivatalként mûködõ központi közigazgatási szerv, amely
feladatát országos illetékességgel látja el.

2. Hivatalos neve: Oktatási Hivatal
Rövidített neve: OH

3. Angol nyelvû megnevezése: Educational Authority

4. Székhelye: 1054 Budapest, Báthori u. 10.

5. Telephelyei:
– OH OKÉV Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága
Illetékességi területe: Gyõr-Moson-Sopron megye, Zala megye, Vas megye.
Központja: 9024 Gyõr, Bem tér 15.
– OH OKÉV Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága
Illetékességi területe: Veszprém megye, Fejér megye, Komárom-Esztergom megye.
Központja: 8200 Veszprém, Óváros tér 21.
– OH OKÉV Dél-dunántúli Regionális Igazgatósága
Illetékességi területe: Tolna megye, Baranya megye, Somogy megye.
Központja: 7400 Kaposvár, Szántó u. 5.
– OH OKÉV Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága
Illetékességi területe: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye.
Központja: 3525 Miskolc, Széchenyi u. 103.
– OH OKÉV Észak-alföldi Regionális Igazgatósága
Illetékességi területe: Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye.
Központja: 4029 Debrecen, Csapó u. 54.
– OH OKÉV Dél-alföldi Regionális Igazgatósága
Illetékességi területe: Csongrád megye, Bács-Kiskun megye, Békés megye.
Központja: 6721 Szeged, Szilágyi u. 5.
– OH OKÉV Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága
Illetékességi területe: Budapest, Pest megye.
Központja: 1132 Budapest, Váci út 18.
– OH OKÉV Logisztikai Osztály
1222 Budapest, Gyár u. 15. (P jelû épület)

6. Alapító: a Magyar Köztársaság Kormánya

7. Alapítás kelte: 1999. szeptember

8. Gazdálkodási jogköre: teljes jogkörrel rendelkezõ, önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv

9. Számlaszáma: Magyar Államkincstár 10032000-00282637-00000000

10. Felügyeleti szerve: Oktatási és Kulturális Minisztérium

II.
A Hivatal alaptevékenysége

1. A Hivatal állami feladatként ellátandó alaptevékenységeként a külön jogszabályokban, így különösen
a) a közoktatás ágazati irányításával összefüggõ feladatai tekintetében
– a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben,
– az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben,
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– az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendeletben,
– az Országos szakértõi, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértõi és az Országos szakmai vizsgaelnöki
névjegyzékrõl, valamint a szakértõi tevékenységrõl szóló 31/2004. (XI. 13.) OM rendeletben,
– a kerettanterv kiadásának és jóváhagyásának rendjérõl, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló
17/2004. (V. 20.) OM rendeletben,
– a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletben,
b) közhiteles nyilvántartási feladata tekintetében
– a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben,
– a közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVI. törvényben,
– az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben,
– a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.)
Korm. rendeletben,
c) hatósági, szabálysértési feladatai tekintetében (hatósági határozathozatal, hatósági ellenõrzés)
– a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben,
– a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben,
– a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvényben,
– a szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvényben,
– a tankönyvpiac rendjérõl szóló 2001. évi XXXVII. törvényben,
– a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl szóló 2001. évi C. törvényben,
– a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.)
Korm. rendeletben,
– az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben,
– a felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a szakindítás eljárási rendjérõl szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm.
rendeletben,
– a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendeletben,
– az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendeletben,
– az egyes szabálysértésekrõl szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendeletben,
– a szomszédos államokban élõ magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek
diákkedvezményeirõl szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendeletben,
– a szomszédos államokban élõ magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat érintõ
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendeletben,
– a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletben,
– az Országos szakértõi, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértõi és az Országos szakmai vizsgaelnöki
névjegyzékrõl, valamint a szakértõi tevékenységrõl szóló 31/2004. (XI. 13.) OM rendeletben,
– a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, és az iskolai tankönyvellátás rendjérõl szóló 23/2004. (VIII. 27.) OM
rendeletben,
d) szakmai ellenõrzési, mérési, értékelési feladatai tekintetében
– a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben,
– a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben,
– a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvényben,
– az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben,
– az Országos szakértõi, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértõi és az Országos szakmai vizsgaelnöki
névjegyzékrõl, valamint a szakértõi tevékenységrõl szóló 31/2004. (XI. 13.) OM rendeletben,
e) a szakképzéssel kapcsolatos feladatai tekintetében
– a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvényben,
– a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben,
– a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvényben,
– az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben,
– az Országos szakértõi, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértõi és az Országos szakmai vizsgaelnöki
névjegyzékrõl, valamint a szakértõi tevékenységrõl szóló 31/2004. (XI. 13.) OM rendeletben,
– a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény
végrehajtásáról szóló 13/2004. (IV. 27.) OM rendeletben,
f) pedagógiai szolgáltató tevékenységével összefüggésben
– a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben,
– az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben,
g) pedagógus-továbbképzéssel kapcsolatos feladataival összefüggésben
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– a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben,
– az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben,
– a pedagógus-továbbképzésrõl, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevõk juttatásairól és
kedvezményeirõl szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendeletben,
h) a nyelvvizsgáztatással kapcsolatos feladatai tekintetében
– az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizsga-bizonyítványokról szóló
71/1998. (IV. 8.) Korm. rendeletben,
– az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben,
– az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felülvizsgálatáról, az akkreditációs
eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendeletben,
– a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történõ honosításáról
szóló 26/2000. (VIII. 31.) OM rendeletben,
i) a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésével, valamint a hazai bizonyítványokról, oklevelekrõl és a hazai
szakmai gyakorlatról szóló hatósági bizonyítványok kiállításával kapcsolatos feladatai tekintetében
– a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl szóló 2001. évi C. törvényben,
– az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben,
– a hallgatói hitelrendszerrõl és a Diákhitel Központról szóló 86/2006. (IV. 12.) Korm. rendeletben,
– a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.)
Korm. rendeletben,
j) oktatás valamennyi ágazatához kapcsolódó informatikai, nyilvántartási, adatszolgáltatási feladatokat tekintetében
– a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben,
– a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben,
– a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.)
Korm. rendeletben,
– a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendeletben,
– az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben,
– a diákigazolványról szóló 17/2005. (II. 8.) Korm. rendeletben

meghatározott feladatokat látja el.

Ezen feladatokat a nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének és iskolai oktatásának tekintetében is ellátja.

2. A Hivatal alaptevékenysége a TEÁOR szerinti megjelöléssel:

22.11 Könyvkiadás
22.13 Idõszaki kiadvány kiadása
22.22 Máshova nem sorolt nyomás
22.24 Nyomdai elõkészítõ tevékenység
22.25 Kisegítõ nyomdai tevékenység
22.33 Számítógépes adathordozó sokszorosítása
63.12 Tárolás, raktározás
72.30 Adatfeldolgozás
72.40 Adatbázis-tevékenység, on-line kiadás
73.20 Humán kutatás, fejlesztés
74.82 Csomagolás
74.87 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás
75.11 Általános közigazgatás
75.14 Közigazgatást kiegészítõ szolgáltatás
80.42 Máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás

3. Alapvetõ szakfeladat: 805915 Oktatási célok és egyéb feladatok

4. Szakágazati besorolás: 751412 Igazgatási célú intézmények ellátó, kisegítõ szolgálatai
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III.
A Hivatal vállalkozási tevékenysége

1. A Hivatal vállalkozási tevékenységet folytathat. A vállalkozási tevékenység nem veszélyeztetheti a Hivatal
alapfeladatainak ellátását.

2. Az Áht. 96. § (2) bekezdése alapján a vállalkozásból származó bevétel nem haladhatja meg a költségvetés tervezett
összes kiadásához viszonyítva a 30%-os mértéket.

3. A Hivatal vállalkozási tevékenysége a TEÁOR szerinti megjelöléssel:

22.11 Könyvkiadás
22.13 Idõszaki kiadvány kiadása
22.33 Számítógépes adathordozó sokszorosítása
74.87 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás
80.42 Máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás

4. Az Áht. 96. § (3) bekezdése alapján a vállalkozásokból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenységek
kiadásait az alaptevékenységektõl elkülönítetten kell megtervezni és elszámolni. A vállalkozási tevékenységbõl
származó eredmény Hivatal által felhasználható részébõl vállalkozási tartalékot kell képezni, amely az Ámr. 69. § (2) be-
kezdésében meghatározottak szerint használható fel.

IV.
A Hivatal mûködése

1. A Hivatal élén elnök áll, akit az oktatási és kulturális miniszter (a továbbiakban: miniszter) határozatlan idõre bíz meg,
illetve vonja vissza megbízását (szükség esetén nevezi ki és menti fel), valamint gyakorolja felette az egyéb munkáltatói
jogokat.

2. Az elnök munkáját helyettesek és a gazdasági vezetõ segíti. A gazdasági vezetõt – aki a mûködéssel összefüggõ
gazdasági és pénzügyi feladatok tekintetében az elnök helyettese – pályázat alapján, az elnök javaslatára a miniszter
határozatlan idõre bízza meg, valamint vonja vissza megbízását (szükség esetén nevezi ki és menti fel). A további
munkáltatói jogokat felette az elnök gyakorolja.

3. A Hivatal elnöke és alkalmazottai a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.),
valamint a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) hatálya alá tartoznak.

4. A Hivatalban foglalkoztatottak felett – a jogszabályok és a jelen alapító okirat rendelkezéseinek figyelembevételével
– a munkáltatói jogkört az elnök gyakorolja. A munkáltatói jogok – a kinevezés és a felmentés kivételével a szervezeti és
mûködési szabályzat (a továbbiakban: SzMSz) szerint más vezetõ beosztású alkalmazottra átruházhatóak.

5. A Hivatal szervezeti felépítését és mûködési rendjét, a vezetõk közötti feladatmegosztást, a belsõ és külsõ
kapcsolatokra vonatkozó, további jogszabályok által elõírt rendelkezéseket az SzMSz határozza meg. Az elnök köteles
az SzMSz-t és mellékleteit, továbbá annak módosításait az alapító okirat hatálybalépését követõ 60 napon belül
elkészíteni és a miniszterhez jóváhagyás céljából felterjeszteni. A miniszter az SzMSz-t normatív utasításban adja ki.

6. A Hivatal alaptevékenységét az elnök által évenként készített – és az Oktatási és Kulturális Minisztérium (a
továbbiakban: OKM) belsõ szabályzata szerint jóváhagyott – munkaterv alapján végzi.

V.
A Hivatal gazdálkodása

1. A Hivatal önállóan gazdálkodó, az elõirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel
rendelkezõ központi költségvetési szerv, amelynek költségvetése az OKM fejezetén belül elkülönítetten szerepel.
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2. Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont, a Felsõoktatási Regisztrációs Központ, a Magyar Ekvivalencia
és Információs Központ, a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ és az Oktatási Információs Központ részjogkörû
költségvetési egységek.

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

4. Hivatal a tényleges költségeit meg nem haladó mértékû költségtérítést kérhet, amennyiben jogszabályban
meghatározott feladatát a közoktatási intézmény, a helyi önkormányzat, vagy más fenntartó, illetve magánszemély
felkérésére végzi.

VI.
Záró rendelkezések

1. Jelen alapító okirat 2007. január 1-jén lép hatályba, hatálybalépésével egyidejûleg a Hivatal 2006. április 10-én kelt,
5237-3/2006. ügyiratszámú alapító okirata hatályát veszti.

Budapest, 2006. december 28.

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

Iktatószám: 17093-4/2006.

Az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet
alapító okirata

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 89. §-ának (1) bekezdésében, valamint az államháztartás
mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 10. § (2) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – az

Országos Közoktatási 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
központi költségvetési szerv.

2. Hivatalos neve: Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet

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

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

5. Alapítója: mûvelõdési és közoktatási miniszter

6. Alapítás kelte: 1990.

7. Felügyeleti szerve: Oktatási és Kulturális Minisztérium

8. Számlaszáma: MÁK 10032000-01744277
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II.
Az Intézet alaptevékenysége

1. Az Intézet kutatási, fejlesztési tevékenységet és ehhez kapcsolódó szolgáltatásokat lát el a közoktatás, a szakképzés, a
felsõoktatás, és a felsõoktatás kutatási rendszerének területén.

2. Az Intézet által végzett kutatási, fejlesztési és szolgáltatási tevékenység célja a közoktatás, a felsõoktatás és a
szakképzés területén:
– a magyar oktatási rendszer – ezen belül a közoktatás, a szakképzés, a felsõoktatás és a felsõoktatás kutatási rendszere –
folyamatos megújulásának, a korszerû szakmai, társadalmi és gazdasági igényekhez való alkalmazkodásának szakmai
támogatása;
– oktatási ágazattal összefüggõ kormányzati döntések szakmai megalapozása; az ágazat hatékonyságának és
eredményességének a javítását, továbbá az ágazatnak a társadalmi kohézió és az integráció erõsítéséhez történõ
hozzájárulását szolgáló kormányzati tevékenység szakmai támogatása;
– az oktatás tartalmával kapcsolatos társadalmi és gazdasági igények feltárása, új szakmai-pedagógiai megoldások
kidolgozása, a tartalmi követelmények fejlesztése, teljesülésük elemzése, ezzel kapcsolatos kutatások folytatása;
– a magyar oktatási rendszernek a modern európai környezetbe történõ beilleszkedését, az ágazat nemzetközi
kapcsolatai fejlõdését, az oktatási ágazatnak az európai uniós reformfolyamatokban történõ részvételét szolgáló
kormányzati tevékenységek szakmai támogatása;
– az ágazatban folyó szakmai tevékenységek számára szükséges tudásháttér biztosítása, az ágazat igényeit szolgáló
tudásmenedzsment és nemzetközi információmenedzsment fejlesztése; az innovációs potenciál erõsödésének segítése
az oktatás területén.

3. Az Intézet alaptevékenysége:
Az Intézet a kutatási, fejlesztési és szolgáltatási tevékenységét a közoktatás, a szakképzés, a felsõoktatás, és a
felsõoktatás kutatási rendszere speciális szükségleteinek megfelelõen látja el.
3.1. A kutatás és fejlesztés területén:
a) Az oktatási rendszer – ezen belül a közoktatás, a szakképzés, a felsõoktatás és a felsõoktatás kutatási rendszere –
fejlesztésére irányuló kormányzati tevékenység szakmai támogatásához szükséges kutatási és fejlesztési feladatok
ellátása (így különösen tervezés-támogatás, oktatáspolitikai elemzések készítése; indikátorfejlesztés; stratégiai
dokumentumok készítésében való közremûködés; fejlesztéspolitikai és kormányzati döntések hatásvizsgálata; az
ágazati politika regionális, helyi és intézményi szintû megvalósulásának vizsgálata, elemzése);
b) az oktatás tartalmi követelményeinek fejlesztése (így különösen a standardok meghatározásának szakmai támogatása;
a követelmények iskolai szintû teljesülésének elemzése, az ezt szolgáló eszközök fejlesztése; a közoktatási
vizsgarendszer fejlesztését és korszerûsítését célzó kutatási és fejlesztési tevékenység folytatása; az országos képesítési
keretrendszer kialakításához és mûködtetéséhez szükséges kutatási és fejlesztési feladatok ellátása);
c) az oktatási folyamatok elemzése és fejlesztése (így különösen az oktatás tartalmi és módszertani modernizációját és az
egész életen át tartó tanulás megalapozását támogató kutatási és fejlesztési tevékenység ellátása; új pedagógiai
megoldások kidolgozása; a tanítási és tanulási folyamat eredményességének és hatékonyságának növelését célzó
kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenység végzése; kísérleti programok, módszerek, alternatív pedagógiai
megoldások fejlesztése, azok intézményi szintû kipróbálása, beválásuk vizsgálata és elemzése; a kísérleti fejlesztõ
tevékenység támogatására partnerintézményi hálózat létrehozása és mûködtetése);
d) az országos értékelési, mérési és minõségfejlesztési rendszer fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása (így
különösen a tanulói teljesítménymérési rendszer fejlesztése; minõségfejlesztési rendszerek és eszközök fejlesztése,
adaptációja és kipróbálása; minõségfejlesztési programok módszertani támogatása; az intézményértékelési és
önértékelési gyakorlat monitorozása és fejlesztése);
e) a leszakadástól veszélyeztetett társadalmi csoportokhoz tartozók (hátrányos helyzetû, roma, sajátos nevelési igényû
tanulók) oktatásával kapcsolatos és tanulási esélyeik javítását célzó kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenység
folytatása;
f) a változások menedzselésének képességéhez szükséges intézményi szervezetfejlesztés (így különösen a
vezetésfejlesztés szakmai, módszertani támogatása; helyi fejlesztések kezdeményezése és ösztönzése, a tanuló-
szervezetté válás szakmai támogatása; intézményfejlesztési programok értékelése; az eredményes helyi kezde-
ményezések nyomon követése, és a fejlesztések feltételeinek elemzése és segítése);
g) nemzetközi összehasonlító kutatások és elemzések végzése, nemzetközi és európai uniós szervezetek számára or-
szágtanulmányok, jelentések, háttértanulmányok készítése.
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3.2. A kutatási és fejlesztési eredmények hasznosítása, információgazdálkodás és tudásmenedzsment területén:
a) oktatási és kutatási adatok, információk gyûjtése, feldolgozása és terjesztése elektronikus és nyomtatott formában; a
tudásháttér biztosítását szolgáló könyvkiadói, lapkiadói, terjesztési és elektronikus kommunikációs tevékenység
folytatása;
b) alapfeladatai körében tanácsadói és szakértõi tevékenység végzése;
c) tevékenységéhez kapcsolódó pedagógus-továbbképzési és vezetõképzési programok fejlesztése és szervezése;
d) országos konferenciák, szakmai tanácskozások, rendezvények szervezése, fejlesztõ hálózatok szervezése és
támogatása;
e) alapfeladatai körében a tudásmenedzsmenttel kapcsolatos szolgáltatások nyújtása.

3.3. Az oktatási szolgáltatások területén:
a) nyilvántartja a hazai és külföldi intézmények kreditrendszereinek dokumentumait, információkat szolgáltat az
országos 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
rendezésének megoldását tartalmazó írásbeli megállapodás létrehozása. Ezt a feladatot az Oktatásügyi Közvetítõi
Szolgálat (OKSZ) látja el;
c) közremûködik az oktatási minõségdíjak kiosztásával kapcsolatos feladatok ellátásában;
d) a tehetséggondozás országos támogatása céljából az alábbi feladatok ellátása:
– Országos Tudományos Diákköri Tanács Titkárságának mûködtetése;
– jogszabály alapján ellátja az Arany János-programmal kapcsolatos feladatokat;
– a tanév rendjérõl szóló jogszabályban meghatározottak alapján közremûködik a közoktatás területén az országos
tanulmányi versenyek szervezésével kapcsolatos feladatok ellátásában.

3.4. A 3.1. b)–d) és a 3.2. a) pontokban, illetõleg a 3.3. d) pont 3. bekezdésében felsorolt tevékenységeket ellátja a
nemzeti és etnikai kisebbségi közoktatás, nevelés tekintetében, ideértve az e területet érintõ szolgáltatásokat is.

3.5. Az Intézet költségtérítés ellenében elhelyezést, irodai mûködtetési (infrastrukturális) és gazdasági-ügyviteli,
valamint informatikai szolgáltatásokat nyújt, és ezzel összefüggésben nyilvántartási, adatszolgáltatási, elemzési,
valamint vendégház üzemeltetési feladatokat lát el az OKM háttérintézményei, illetve az OKM által kijelölt más
szervezetek részére.

4. 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, on-line 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
75.14 Közigazgatást kiegészítõ szolgáltatás
80.42 Máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás
92.51 Könyvtári, levéltári tevékenység

5. Alapvetõ szakfeladata: 732011 Humán- és társadalomtudományi kutatás és kísérleti fejlesztés

6. Szakágazati besorolása: 732000 Humán kutatás, fejlesztés
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III.
Az Intézet vállalkozási tevékenysége

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

2. Az Intézet vállalkozási tevékenysége keretében kiadói, kutatási, fejlesztési, oktatási, rendezvényszervezési,
adatrögzítési 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, on-line 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
alaptevékenységektõl elkülönítetten kell megtervezni és elszámolni.

IV.
Az Intézet mûködése

1. Az Intézet élén fõigazgató áll, akit nyilvános pályázat útján – 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
összefüggõ 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, illetõleg a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a központi költségvetési szervként mûködõ kutató-
és kutatást kiegészítõ intézeteknél és kutatókat foglalkoztató egyes intézményeknél történõ végrehajtásról szóló
49/1993. (III. 26.) 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
rendelkezéseinek a figyelembevételével – a fõigazgató gyakorolja. Egyes munkáltatói jogok – a kinevezés, felmentés és
vezetõi megbízás, visszavonás kivételével – az SzMSz-ben foglaltak szerint, más, vezetõ beosztású közalkalmazottakra
átruházhatók.

5. Az Intézet szervezeti felépítését, vezetési rendjét és mûködésének rendjét a szervezeti és mûködési szabályzat
(továbbiakban SzMSz) határozza meg. Az SzMSz-t és módosítását a fõigazgató köteles a jelen alapító okirat hatálybalé-
pésétõl számított 60 napon belül elkészíteni és a miniszternek jóváhagyás céljából benyújtani.
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6. Az Intézet alaptevékenységét az Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továbbiakban: 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
alaptevékenységével összefüggésben – önállóan alakítja.

V.
Az Intézet gazdálkodása

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

VI.
Záró rendelkezések

A jelen alapító okirat 2007. január 1-jén lép hatályba. Ezzel egyidejûleg a 2003. december 13-án kelt 41434-4/2003.
ügyiratszámú alapító okirat hatályát veszti.

Budapest, 2006. december 28.

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

Iktatószám: 17093-9/2006.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgatósága alapító okirata

Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.)
89. §-ának (1) és 90. §-ának (2) bekezdésében, valamint az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésének c) pontja alapján – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – az

Oktatási Minisztérium Alapkezelõ Igazgatósága

elnevezését és alapító okiratát módosítja, és az egységes szerkezetû alapító okiratát az alábbiak szerint állapítja meg:

I.
Általános rendelkezések

1. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgatósága (a továbbiakban: OKM Támogatáskezelõ)
teljes jogkörrel rendelkezõ, önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv.

2. A költségvetési szerv hivatalos neve: Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgatósága

3. Az intézmény rövid elnevezése: OKM Támogatáskezelõ

4. Hivatalos neve angol nyelven: Supportmanagement Directorate of Ministry of Education and Culture

5. Székhelye: 1055 Budapest, Bihari János u. 5.
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6. Telephelye: 1054 Budapest, Báthory u. 10.

7. Alapítója: oktatási miniszter

8. Alapítás kelte: 2001. május 18.

9. Felügyeleti szerve: Oktatási és Kulturális Minisztérium

II.
Az OKM Támogatáskezelõ alaptevékenysége

1.
a) Az oktatási és kulturális miniszter (a továbbiakban: miniszter) által megjelölt költségvetési fejezeti kezelésû
elõirányzatok, programok és egyéb nemzetközi és közösségi pénzforrások pályázati és más úton történõ
felhasználásának elõkészítésével, lebonyolításával és ellenõrzésével kapcsolatos feladatok ellátása, különösen
közoktatási és integrációs, informatikai, felsõoktatási pályázatok lebonyolításával kapcsolatos tevékenységekkel
összefüggésben.
E tevékenysége körében közremûködik a miniszter által megjelölt hazai pénzforrások, valamint strukturális alapok, így
különösen az Európai Szociális Alap és az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint a kapcsolódó hazai támogatá-
sok, továbbá külön rendelkezés szerint a PHARE-programmal összefüggõ pénzeszközök felhasználásában, illetve a ha-
zai, mind pedig a közösségi pénzforrásokból megvalósuló programokkal összefüggõ monitoring- és értékelési feladatok
elvégzésében, továbbá közremûködik a 2007–2013-ig terjedõ programozási idõszak tervezési feladatainak ellátásában,
valamint külön utasítás szerint ellátja az egyes feladatok koordinációját.
b) A miniszter feladatkörébe tartozó mindazon tevékenységekben történõ közremûködés, amelyek megvalósítása nem
igényli hatósági jogkör gyakorlását, és amelyek jellegüknél fogva összefüggenek az a) pontban meghatározott
feladatokkal.

2. Alapvetõ szakfeladat:
751724 Igazgatási célú intézmények ellátó, kisegítõ szolgáltatásai

3. Szakágazati besorolás:
751417 A szakmai tevékenységet irányító és kisegítõ igazgatási célú szolgáltatás

4. Az OKM Támogatáskezelõ alaptevékenysége a TEÁOR szerinti megjelöléssel:

22.13 Idõszaki kiadvány kiadása
22.15 Egyéb kiadás
22.22 Máshova nem sorolt nyomás
22.25 Kisegítõ nyomdai tevékenység
22.33 Számítógépes adathordozó sokszorosítása
65.23 Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés
67.13 Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi kiegészítõ tevékenység
72.30 Adatfeldolgozás
72.40 Adatbázis-tevékenység, on-line kiadás
74.12 Számviteli, adószakértõi tevékenység
74.13 Piac- és közvélemény-kutatás
74.14 Üzletviteli tanácsadás
74.15 Vagyonkezelés
75.14 Közigazgatást kiegészítõ szolgáltatás

III.
Az OKM Támogatáskezelõ vállalkozási tevékenysége

1. Az OKM Támogatáskezelõ vállalkozási tevékenységet folytathat eszközeinek, szabad kapacitásainak hasznosítása
érdekében, amely nem veszélyeztetheti az alaptevékenységét és ebbõl fakadó kötelezettségei teljesítését. A vállalkozási
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tevékenységébõl származó bevétel együttes összege évenként nem haladhatja meg a költségvetés-tervezet összkiadása
egyharmadát.

2. Az OKM Támogatáskezelõ vállalkozási tevékenysége keretében
a) számítástechnikai eszközökre és konfigurációjára, valamint az ahhoz kapcsolódó szoftveralkalmazásra vonatkozó ta-
nácsadó; szoftvertervezési és programozási feladatokkal kapcsolatos,
b) üzleti ügynöki, közvetítõi, vásárok, kiállítások és kongresszusok szervezési feladataival kapcsolatos,
c) oktatói, titkári fordítói
tevékenységet végezhet.

3. Az OKM Támogatáskezelõ vállalkozási tevékenysége a TEÁOR szerinti megjelöléssel:

72.10 Hardver-szaktanácsadás
72.21 Szoftverkiadás
72.22 Egyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás
72.60 Egyéb számítástechnikai tevékenység
74.11 Jogi tevékenység
74.85 Titkári, fordítói tevékenység
74.87 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás
80.42 Máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás

4. A vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenységek kiadásait az alaptevékenységektõl
elkülönítetten kell megtervezni és elszámolni.

IV.
Az OKM Támogatáskezelõ mûködése

1. Az OKM Támogatáskezelõ élén a fõigazgató áll, akit pályázat útján – határozott idõre – a 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 szakmai igazgatók és a gazdasági vezetõ segítik. Az OKM Támogatáskezelõ gazdasági
szervezetének vezetõje a gazdasági fõigazgató-helyettes, akit az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése alapján a fõigazgató javaslatára a miniszter határozatlan idõre bíz meg,
valamint vonja vissza megbízását (szükség esetén nevezi ki és menti fel). Felette az egyéb munkáltatói jogokat a
fõigazgató gyakorolja.

3. Az OKM Támogatáskezelõ 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 rende-
let hatálya alá tartoznak.

4. Az OKM Támogatáskezelõnél foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat – a jogszabályok és a jelen Alapító Okirat
rendelkezéseinek a figyelembevételével – a fõigazgató gyakorolja. Egyes munkáltatói jogok – a kinevezés, felmentés és
vezetõi megbízás, visszavonás kivételével – a szervezeti és mûködési szabályzatban (a továbbiakban: SzMSz) foglaltak
szerint, más vezetõ beosztású közalkalmazottakra átruházhatók.

5. Az OKM Támogatáskezelõ szervezeti felépítését és mûködésének rendjét, a vezetõk közötti feladatmegosztást, a
belsõ és külsõ kapcsolatokra vonatkozó további jogszabályok által elõírt rendelkezéseket az SzMSz határozza meg. A
fõigazgató köteles az SzMSz-t és mellékleteit, továbbá annak módosításait az Alapító Okirat hatálybalépését követõ
60. napon belül elkészíteni és a miniszterhez jóváhagyás céljából felterjeszteni.

6. Az OKM Támogatáskezelõ alaptevékenységét az Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továbbiakban: OKM) belsõ
szabályzata szerint jóváhagyott munkaterv alapján végzi.
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V.
Az OKM Támogatáskezelõ gazdálkodása

1. Az OKM Támogatáskezelõ önállóan gazdálkodó, az elõirányzatok feletti jogosultság szempontjából teljes jogkörrel
rendelkezõ központi költségvetési szerv, amelynek költségvetése az OKM fejezetén belül elkülönítetten szerepel.

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

VI.
Záró rendelkezések

Jelen alapító okirat a 2007. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejûleg a 2004. november 11-én kelt, 26723-5/2004.
ügyiratszámú alapító okirat hatályát veszti.

Budapest, 2006. december 28.

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

Iktatószám: OKM-16.453-1/2006.

Alapító okirat

Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 89. § (1) és 90. § (2) bekezdése
alapján – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a

Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet

alapító okiratát módosítja, és az egységes szerkezetbe foglalt szövegét az alábbiak szerint állapítja meg:

I.
Általános rendelkezések

1. A Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet (a továbbiakban: Intézet) az Oktatási és Kulturális Minisztérium (a
továbbiakban: OKM) által fenntartott és mûködtetett teljes jogkörrel rendelkezõ, önállóan gazdálkodó központi
költségvetési szerv.

2. Hivatalos neve: Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet

Hivatalos rövidítése: BBMKI

Angol nyelvû elnevezése: Balassi Bálint Institute for Hungarian Culture

Székhelye: 1016 Budapest, Somlói út 51.

Internetelérhetõség: www.bbi.hu

Alapító szerv: Oktatási Minisztérium

Alapítás kelte: 2002. január 1.

Felügyeleti szerv: Oktatási és Kulturális Minisztérium

Intézet szakágazati besorolása: 80.42 Máshová nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás
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II.
Az Intézet alaptevékenysége

Az Intézet sajátos jellegû, egyedi kultúraközvetítõ intézmény. Sajátos jellege és egyedisége tevékenységének
tartalmában, eszközrendszerében, valamint mûködési területében fejezõdik ki.
Az intézmény alapfeladata, hogy a lehetõ legszélesebb körben megismertesse a magyarság anyagi és szellemi kultúráját,
természeti és társadalmi viszonyait, mindezek történetét és legfontosabb mai jellemzõit. Tevékenységének specifikus
jellegét az az elvi megfontolás adja, hogy nyelv és kultúra szerves egységet alkot, ezért a magyar nyelv és kultúra
megismertetését együtt valósítja meg. Alapfeladatait kulturális és közmûvelõdési, oktatási és oktatásszervezési,
tudományos és kutatásszervezési tevékenységekkel, valamint a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatásokkal valósítja meg.
Mûködése Magyarország határain kívülre és az országban élõ és tartózkodó, egyre nagyobb számú külföldi
állampolgárra irányul.

Feladatai:
1. A kultúra és közmûvelõdés területén
a) Közremûködik a kétoldalú tárcaközi kulturális megállapodások végrehajtásában a hungarológiai oktatóhelyek útján,
a külföldi magyar kulturális intézetekkel együttmûködve, részt vesz a Magyarországot, a magyar kultúrát más
országokban bemutató különbözõ idõtartamú rendezvények elõkészítésében és
lebonyolításában (magyar napok, hetek, a magyar kulturális évadok).
b) Kezdeményezi a magyar kultúra és mûvészet egyes területeit, irányzatait, alkotóit megismertetõ, egyedi jellegû
rendezvények megszervezését külföldön, önállóan és a külföldi magyar kulturális intézetekkel, más intézményekkel,
szervezetekkel együttmûködve.
c) Magyarországi és külföldi partnerekkel közösen közép-európai regionális kulturális programokat kezdeményez és
koordinál.
d) A magyar nyelv és kultúra külföldi megismertetése érdekében a célt hatékonyan szolgáló akciókat indít és
közremûködik megszervezésükben (pl. kiadói találkozók, fordítói szemináriumok, alkotótáborok, versenyek stb.).
e) Segítséget nyújt a külföldi magyar kulturális intézetek éves kulturális és mûvészeti programjainak megtervezéséhez és
végrehajtásához. Az Intézet vezetõje részt vesz a magyar kulturális intézetek évenkénti munkaértekezletein.
f) A külföldön mûködõ magyar szervezeteket, közösségeket (klubok, cserkészcsapatok, vasárnapi magyar iskolák stb.)
kulturális szolgáltatásokkal segíti magyar identitásuk megõrzésében, magyarországi kapcsolataik megtartásában.
g) Honlapján a kulturális és közmûvelõdési tevékenységeket támogató rovatot mûködtet, amelyben felhívja a figyelmet
a magyar kultúra aktuális eseményeire, új értékeire és folyamatos tájékoztatással segíti a Magyarországon tartózkodó
külföldi állampolgárokat a magyar kulturális életben történõ eligazodásban.
h) Dokumentumtárat tart fenn a vendégoktatói hálózat mûködésével kapcsolatos szakmai anyagokból, amelyet a
tudományos kutatók, egyetemi hallgatók és más érdeklõdõk számára kutathatóvá tesz.
i) A magyar kultúra és nemzeti hagyományok értékeinek közzététele, széleskörû hazai és külföldi megismertetése
érdekében mûködteti a Nemzeti Emlékezet Program lebonyolítását és koordinálását végzõ Nemzeti Évfordulók
Titkárságát (NÉT).
j) A NÉT mûködtetésével gondoskodik a nemzeti évfordulók méltó megünneplésérõl, a pályázati és egyéb formában
támogatott évfordulós kezdeményezések koordinálásáról, részt vesz az évfordulós programok szervezésében, biztosítja
az emlékévek egységes arculatát és kommunikációját.

2. Az oktatás és oktatásszervezés területén
a) Magyar nyelvi, szaktárgyi és informatikai elõkészítõ-képzést nyújt a magyar felsõoktatásba ösztöndíjas vagy
költségtérítéses képzésre érkezõ külföldi állampolgároknak, beleértve a határainkon túl élõ magyar nemzetiségû
személyeket is.
b) Ellátja a magyar mint idegen nyelv és az országismeret oktatásával kapcsolatos feladatokat a Magyarországon
tartózkodó, és nyelvtanulási céllal ide érkezõ külföldiek számára.
c) Felkészít a magyar mint idegen nyelvbõl az államilag elismert nyelvvizsga megszerzésére; maga is akkreditált
nyelvvizsgahelyként mûködik.
d) Gyakorlati tanárképzési programot biztosít a magyar mint idegen nyelv és/vagy hungarológia szakos tanárjelöltek
számára.
e) Akkreditált továbbképzési program mûködtetésével segíti a hazai és külföldi tanárokat a magyar mint idegen nyelv
szakszerû oktatásában.
f) A külföldi felsõoktatásban létrehozott hungarológiai oktatóhelyek (intézetek, tanszékek, lektorátusok, szemináriumok stb.)
szakmai háttérintézményeként mûködik, sokoldalú szakmai, módszertani támogatást és szolgáltatást nyújt számukra.
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g) A kétoldalú tárcaközi megállapodások alapján magyar lektorokat és vendégtanárokat küld a külföldi magyar
oktatóhelyekre.
h) Javaslatot tesz a magyar lektorok és vendégtanárok pályáztatásának és foglalkoztatásának szabályozására és ellátja a
velük kapcsolatos munkajogi feladatokat.
i) Továbbképzések, konferenciák, munkaértekezletek, tapasztalatcserék szervezésével, szakmai konzultációkkal,
tananyagok, oktatási segédletek, szakkönyvek, oktatástechnikai eszközök biztosításával folyamatosan gondoskodik a
külföldön dolgozó magyar vendégoktatók szakmai felkészítésérõl és munkavégzésük szakmai támogatásáról.
j) Részt vesz a külföldi magyar oktatóhelyek szakkönyvtárainak fejlesztésében tankönyvek, szakkönyvek, szótárak,
szépirodalmi mûvek, folyóiratok, elektronikus és multimédiás ismerethordozók, oktatási segédletek stb. magyarországi
beszerzésével, megrendelésével, és az oktatóhelyekre történõ kiküldésével; a könyvtárak szakszerû
állománygyarapítását hungarológiai alapkönyvtár-jegyzék elkészítésével és szaktanácsadással segíti.
k) A külföldi magyar intézetek, tanszékek hallgatóinak – a hazai felsõoktatási intézményekkel együttmûködve –
kreditrendszerû magyar nyelvi–hungarológiai részképzéseket szervez.
l) A jogelõd intézmények hagyományait folytatva kiadói feladatokat lát el. Ennek keretében idõszaki és egyedi
kiadványokat, kiadványsorozatokat jelentet meg magyar és idegen nyelven, az alaptevékenységébe tartozó területeken.
Kiadványainak széleskörû belföldi és külföldi terjesztését egyaránt megszervezi.
m) Honlapján a hungarológiai oktatást segítõ rovatot hoz létre. Ebben folyamatosan tájékoztat a megjelenõ új
tankönyvekrõl, szakkönyvekrõl, konferenciákról, pályázatokról, részképzésekrõl, nyári egyetemekrõl; közzé teszi a
külföldi magyar oktatóhelyek jegyzékét és ismerteti fontosabb jellemzõiket; a honlapon „segélyvonalat” (helpdesk)
mûködtet, amely lehetõséget nyújt a folyamatos kapcsolattartásra a külföldi oktatóhelyek munkatársaival és hallgatóval.
n) Folyamatosan frissített és bõvített adatbázist hoz létre, amelyben a külföldi magyar oktatóhelyekre (képzés típusa,
tanterve, képzési ideje, hallgatók és oktatók száma, szakkönyvtár állománya stb.), a magyar lektorokra és
vendégtanárokra, a külföldi hungarológus szakemberekre, a vendégoktatókra vonatkozó szakmai információkat tárol.
o) Internetes módszertani és oktatási központot hoz létre és mûködtet a magyar nyelv és kultúra iránt érdeklõdõk
számára.
p) Ösztöndíjrendszert tart fenn és mûködtet.
q) Ösztöndíjasok és hungarológiai tanulmányok, kutatások céljából Magyarországra érkezõ hallgatók, oktatók és
kutatók számára kollégiumi férõhelyet biztosít.
r) Ellátja a Magyar Ösztöndíj Bizottság mûködtetésével kapcsolatos titkársági és egyéb feladatokat.

3. A tudomány és kutatásszervezés területén
a) A rendelkezésére álló eszközökkel részt vesz a magyar tudomány külföldi népszerûsítésében: a magyar kulturális
intézetekkel, a TÉT attasékkal és a külföldi magyar oktatóhelyekkel együttmûködve tudományos fórumokat szervez.
b) Kapcsolatot tart a hazai felsõoktatási intézmények, kutatóhelyek, szakfolyóiratok hungarológiai mûhelyeivel közös
szakmai vállalkozások (közös továbbképzések, konferenciák, kiadványok, tananyagfejlesztések, külföldi
hungarológusokkal és hungarológiai oktatóhelyekkel közös kutatások, szakembercserék, vendégelõadók fogadása stb.)
megszervezése és koordinálása érdekében.
c) Kezdeményezi, és anyagi lehetõségeihez mérten támogatja, hogy a magyarországi egyetemi és akadémiai
kutatóhelyek a hungarológia oktatását, népszerûsítését segítõ kutatásokat indítsanak.
d) Ösztönzi a külföldi hungarológia oktatóhelyeken folyó hungarológiai kutatásokat, és segítséget nyújt a kutatási
eredmények magyar és idegen nyelven történõ publikálásához, terjesztéséhez.
e) A jogelõd intézményektõl átvett könyvállományból az intézmény alaptevékenységével összhangban lévõ nyilvános
szakkönyvtárat alakít ki, a gyûjtõkör – könyvtáros szakemberek segítségével történõ – átgondolt és szakszerû
körülhatárolásával.
f) Nyilvános szakkönyvtárában a lektori és vendégtanári hálózathoz kapcsolódóan vendégoktatói szakkönyv-részleget
alakít ki és mûködtet. Az aktuális könyvállomány adatairól honlapján keresztül folyamatosan tájékoztatást nyújt a
vendégoktatóknak.
g) Részt vesz az OKM által mûködtetett hungarológiai szaktanácsadó testületben.

Ezen alaptevékenységként ellátandó feladatok anyagi feltételeit az állam biztosítja. Az Intézet mûködésének forrását
képezik továbbá a saját bevételek, illetve a számára felajánlott vagyon is.
Az Intézet alaptevékenységén belül jogosult olyan kiegészítõ, kisegítõ jellegû tevékenység végzésére, amelyet az
alaptevékenysége 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
elõállítás értékesítésébõl származó bevételnek fedeznie kell a tevékenységet terhelõ összes kiadást – beleértve az
üzemeltetési, fenntartási kiadások tevékenységre jutó arányos hányadát is – a bevétel fel nem használható részének
figyelembevétele mellett.
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A kiegészítõ, kisegítõ jellegû tevékenységgel kapcsolatos szerzõdéskötés rendjét és feltételeit az Intézet külön belsõ
szabályzatban rögzíti, valamint tevékenységi köreinek TEÁOR’03 szerinti részletes felsorolását a szervezeti és
mûködési szabályzat (továbbiakban: SzMSz) tartalmazza.

III.
Az Intézet vállalkozási tevékenysége

1. Az Intézet vállalkozási tevékenységet nem végez.

IV.
Az Intézet mûködése

1. Az Intézet élén fõigazgató áll. A fõigazgatót pályázat alapján, közalkalmazotti jogviszony keretében –
közalkalmazotti kinevezéssel létesülõ, illetve közalkalmazotti jogviszonyának fenntartásával – magasabb vezetõi
beosztással legfeljebb 5 év határozott idõre a oktatási és kulturális miniszter (a továbbiakban: miniszter) bízza meg és
gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.

2. Az Intézet gazdasági vezetõje a gazdasági-ügyviteli tevékenység és gazdálkodás irányításáért felelõs
fõigazgató-helyettes. A fõigazgató-helyettest pályázat alapján, a fõigazgató javaslatára, közalkalmazotti jogviszony
keretében – közalkalmazotti kinevezéssel létesülõ, illetve közalkalmazotti jogviszonyának fenntartásával – magasabb
vezetõi beosztással határozatlan idõre a miniszter bízza meg, menti fel, vonja vissza vezetõi megbízását, valamint
gyakorolja felette a fegyelmi jogkört. A gazdasági fõigazgató-helyettes a mûködéssel összefüggõ gazdasági és pénzügyi
feladatok tekintetében a fõigazgató helyettese, feladatait a költségvetési szerv vezetõje közvetlen irányítása és
ellenõrzése mellett látja el.

3. A szakigazgatót, oktatási igazgatót, valamint a nemzetközi tudományos és kulturális kapcsolatok igazgatóját és a
szakigazgató-helyettest pályázat alapján a fõigazgató – a miniszter egyetértésével – a közalkalmazotti kinevezése alapján
magasabb vezetõi beosztással legfeljebb 5 év határozott idõre bízza meg és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.
4. Az Intézetben foglalkoztatottak a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó
közalkalmazottak. A közalkalmazottak felett –az alapító okiratban rögzített eltérésekkel – a munkáltatói jogokat a
fõigazgató gyakorolja.

5. A Intézet szervezeti felépítését és mûködésének rendjét részletesen az SzMSz határozza meg. Az SzMSz-t és
módosításait a miniszter hagyja jóvá. A jelen alapító okirat hatálybalépését követõ 60 napon belül a fõigazgató köteles az
SzMSz-t jóváhagyásra a miniszterhez felterjeszteni.

V.
Az Intézet gazdálkodása

1. Az Intézet önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv, az elõirányzatok feletti rendelkezési jogosultság
szempontjából teljes jogkörrel rendelkezik.

2. Az Intézet alaptevékenységét munkaterv alapján, éves költségvetésbõl látja el. Az Intézet költségvetése a mindenkori
költségvetési törvényben az OKM fejezetén belül kerül meghatározásra.

VI.
Záró rendelkezések

A jelen alapító okirat 2007. január 1-jén lép hatályba, és ezzel egyidejûleg a 2005. május 25-én kelt, 2.3.1./430/2005.
ügyiratszámú alapító okirat hatályát veszti.

Budapest, 2006. december 28.

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

Iktatószám: OKM-16.453-1/2006.
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Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet
megszüntetõ okirata

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

Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet

(a továbbiakban: BBMKI) elnevezésû, teljes jogkörrel rendelkezõ, önállóan gazdálkodó központi költségvetési szervet
– a pénzügyminiszterrel egyetértésben – 2007. március 1-jei 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.
Adatok

1. A költségvetési szerv neve: Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet
2. Székhelye: 1016 Budapest, Somlói út 51.
3. Felügyeleti szerv: Oktatási és Kulturális Minisztérium
4. Megszüntetõ szerv: Oktatási és Kulturális Minisztérium

II.
A BBMKI alapfeladatainak (alaptevékenységeinek) jövõbeni ellátása

A BBMKI megszûnésének napjától valamennyi alapfeladata a Balassi Intézethez kerül át.

III.
Jogutódlás

A BBMKI általános jogutódja a Balassi Intézet, amely teljes jogkörrel rendelkezõ, önállóan gazdálkodó központi
költségvetési szerv. A BBMKI által kötött szerzõdésekben a megszûnés napjától a BBMKI helyébe valamennyi jog és
kötelezettség tekintetében a Balassi Intézet lép.

IV.
A BBMKI vagyona

A BBMKI alaptevékenységének ellátásához szükséges, vagyonkezelésében lévõ vagyon vagyonkezelõi joga a
megszûnés napjától a Balassi Intézetre száll át.

V.
A BBMKI által foglalkoztatott munkatársak

A BBMKI-nál foglalkoztatott közalkalmazottaknak a Balassi Intézetben történõ továbbfoglalkoztatására a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

VI.
Záró rendelkezések

Jelen megszüntetõ okirat 2007. március 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2007. január 29.

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

Iktatószám: 17.093-11/2006.
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Külföldi Magyar Kulturális Intézetek Igazgatósága
megszüntetõ okirata

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

Külföldi Magyar Kulturális Intézetek Igazgatósága

(a továbbiakban: KMKII) elnevezésû, teljes jogkörrel rendelkezõ, önállóan gazdálkodó központi költségvetési szervet
– a pénzügyminiszterrel egyetértésben – 2007. március 1-jei 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.
Adatok

1. A költségvetési szerv neve: Külföldi Magyar Kulturális Intézetek Igazgatósága
2. Székhelye: 1072 Budapest, Nagydiófa u. 11.
3. Felügyeleti szerv: Oktatási és Kulturális Minisztérium
4. Megszüntetõ szerv: Oktatási és Kulturális Minisztérium

II.
A KMKII alapfeladatainak (alaptevékenységeinek) jövõbeni ellátása

A KMKII megszûnésének napjától valamennyi alapfeladata a Balassi Intézethez kerül át.

III.
Jogutódlás

A KMKII általános jogutódja a Balassi Intézet, amely teljes jogkörrel rendelkezõ, önállóan gazdálkodó központi
költségvetési szerv. A KMKII által kötött szerzõdésekben a megszûnés napjától a KMKII helyébe valamennyi jog és
kötelezettség tekintetében a Balassi Intézet lép.

IV.
A KMKII vagyona

A KMKII alaptevékenységének ellátásához szükséges, vagyonkezelésében lévõ vagyon vagyonkezelõi joga a
megszûnés napjától a Balassi Intézetre száll át.

V.
A KMKII által foglalkoztatott munkatársak

A KMKII-nél foglalkoztatott köztisztviselõknek, munkavállalóknak a Balassi Intézetben történõ tovább-
foglalkoztatására a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, illetve a Munka Törvénykönyvérõl szóló
1992. évi XXII. számú törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

VI.
Záró rendelkezések

Jelen megszüntetõ okirat 2007. március 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2007. január 29.

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

Iktatószám: 17.093-12/2006.
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Márton Áron Szakkollégium
megszüntetõ okirata

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

Márton Áron Szakkollégium

(a továbbiakban: MÁSZ) elnevezésû, teljes jogkörrel rendelkezõ, önállóan gazdálkodó központi költségvetési szervet
– a pénzügyminiszterrel egyetértésben – 2007. március 1-jei 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.
Adatok

1. A költségvetési szerv neve: Márton Áron Szakkollégium
2. Székhelye: 1037 Budapest, Kunigunda útja 35.
3. Felügyeleti szerv: Oktatási és Kulturális Minisztérium
4. Megszüntetõ szerv: Oktatási és Kulturális Minisztérium

II.
A MÁSZ alapfeladatainak (alaptevékenységeinek) jövõbeni ellátása

A MÁSZ megszûnésének napjától valamennyi alapfeladata a Balassi Intézethez kerül át.

III.
Jogutódlás

A MÁSZ általános jogutódja a Balassi Intézet, amely teljes jogkörrel rendelkezõ, önállóan gazdálkodó központi
költségvetési szerv. A MÁSZ által kötött szerzõdésekben a megszûnés napjától a MÁSZ helyébe valamennyi jog és
kötelezettség tekintetében a Balassi Intézet lép.

IV.
A MÁSZ vagyona

A MÁSZ alaptevékenységének ellátásához szükséges, vagyonkezelésében lévõ vagyon vagyonkezelõi joga a
megszûnés napjától a Balassi Intézetre száll át.

V.
A MÁSZ által foglalkoztatott munkatársak

A MÁSZ-nál foglalkoztatott közalkalmazottaknak a Balassi Intézetben történõ továbbfoglalkoztatására a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

VI.
Záró rendelkezések

Jelen megszüntetõ okirat 2007. március 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2007. január 29.

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

Iktatószám: 17.093-13/2006.

816 OKTATÁSI KÖZLÖNY 6. szám



A Balassi Intézet
alapító okirata

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. §-ának (1)–(3) bekezdésében,
valamint az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 10. §
(2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – figyelembe véve a Balassi Intézet létrehozásáról szóló 309/2006.
(XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakat – az Áht. 88. § (2) bekezdése értelmében a pénzügyminiszterrel egyetértésben a

Balass i In téze t

alapító okiratát a következõk szerint állapítom meg.

I.
Általános rendelkezések

1. A Balassi Intézet (a továbbiakban: Intézet) központi hivatalként mûködõ, központi államigazgatási szerv.

2. Hivatalos neve: Balassi Intézet

3. Angol nyelvû megnevezése: Balassi Institute

4. Székhelye: 1016 Budapest, Somlói út 51.

5. Alapító: a Magyar Köztársaság Kormánya

6. Alapítás kelte: 2007. március 1.

7. Gazdálkodási jogköre: teljes jogkörrel rendelkezõ, önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv

8. Felügyeleti szerve: Oktatási és Kulturális Minisztérium

II.
Az Intézet alaptevékenysége

1. Az Intézet kulturális szakdiplomáciai alaptevékenysége keretében ellátja a magyar nyelv és kultúra
megismertetésével, az egyetemes magyar kulturális örökség tudományos feltárásával és közkinccsé tételével
kapcsolatos feladatokat.

2. Az Intézet állami feladatként biztosítja a külföldi kulturális intézetek irányításával kapcsolatos miniszteri feladat- és
hatáskörök gyakorlásának megvalósításához szükséges feltételeket.

3. Az Intézet alaptevékenységéhez kapcsolódóan oktatási és oktatásszervezési, valamint ösztöndíjazási feladatokat lát
el, továbbá a határon túli magyar hallgatók magyarországi tanulmányainak elõsegítése érdekében szakkollégiumi
rendszert tart fenn és mûködtet.

4. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továbbiakban: OKM) az Intézet útján ellátja a Magyar Ösztöndíj Bizottság
mûködtetésével kapcsolatos titkársági és egyéb feladatokat.

5. Az Intézet alaptevékenysége a TEÁOR szerinti megjelöléssel:

22.11 Könyvkiadás
22.13 Idõszaki kiadvány kiadása
22.14 Hangfelvétel-kiadás
22.15 Egyéb kiadás
22.22 Máshova nem sorolt nyomás
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22.23 Könyvkötés
22.25 Kisegítõ nyomdai tevékenység
22.33 Számítógépes adathordozó sokszorosítása
55.21 Ifjúsági turistaszállás-szolgáltatás
55.23 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
63.40 Szállítmányozás
70.20 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
72.21 Szoftver-kiadás
72.22 Egyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás
72.30 Adatfeldolgozás
72.40 Adatbázis-tevékenység, on-line kiadás
72.60 Egyéb számítástechnikai tevékenység
73.20 Humán kutatás, fejlesztés
74.13 Piac- és közvélemény-kutatás
74.14 Üzletviteli tanácsadás
74.40 Hirdetés
74.85 Titkári, fordítói tevékenység
74.87 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás
75.11 Általános közigazgatás
75.21 Külügyek
80.30 Felsõoktatás
80.42 Máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás
92.51 Könyvtári, levéltári tevékenység

6. Alapvetõ szakfeladat: 751317 Külügyi, külkereskedelmi és nemzetközi kapcsolatok

7. Szakágazati besorolás: 752170 Nemzetközi tájékoztatás, oktatási és kulturális kapcsolattartás

III.
Az Intézet vállalkozási tevékenysége

1. Az Intézet vállalkozási tevékenységet folytathat. A vállalkozási tevékenysége nem veszélyeztetheti az Intézet
alapfeladatainak ellátását.

2. Az Áht. 96. § (2) bekezdése alapján a vállalkozásból származó bevétel nem haladhatja meg a költségvetés tervezett
összes kiadásához viszonyítva a 30%-os mértéket.

3. Vállalkozási tevékenysége keretében kiadói, ingatlan-bérbeadási, kutatás-fejlesztési, oktatási, illetve egyéb gazdasági
szolgáltatási tevékenységet végezhet.

4. Az Intézet vállalkozási tevékenysége a TEÁOR szerinti megjelöléssel:
22.11 Könyvkiadás
22.13 Idõszaki kiadvány kiadása
22.14 Hangfelvétel-kiadás
55.23 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
70.20 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
73.20 Humán kutatás, fejlesztés
74.85 Titkári, fordítói tevékenység
74.87 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás
80.42 Máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás

5. Az Áht. 96. § (3) bekezdése alapján a vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenységek kiadásait
az alaptevékenységektõl elkülönítetten kell megtervezni és elszámolni. A vállalkozási tevékenységbõl származó
eredmény Intézet által felhasználható részébõl vállalkozási tartalékot kell képezni, amely az Ámr. 69. § (2)
bekezdésében meghatározottak szerint használható fel.
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IV.
Az Intézet mûködése

1. Az Intézet élén fõigazgató áll, akit az oktatási és kulturális miniszter (a továbbiakban: miniszter) határozatlan idõre bíz
meg, illetve vonja vissza megbízását (szükség esetén nevezi ki és menti fel), valamint gyakorolja felette a munkáltatói
jogokat.

2. A fõigazgató munkáját szakmai igazgatók és gazdasági vezetõ segítik. Az Intézet gazdasági szervezetének vezetõje a
gazdasági fõigazgató-helyettes, akit – az Ámr. 18. §-ában foglaltak szerint – a fõigazgató javaslatára a miniszter
határozatlan idõre bíz meg, valamint vonja vissza megbízását (szükség esetén nevezi ki és menti fel).

3. Az Intézet alkalmazottai a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.), illetõleg
a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) hatálya alá tartoznak. Az Intézet
alapfeladataiból a külügyek tevékenységet, valamint a Ktv. alapján kötelezõen köztisztviselõk által ellátandó
feladatokat köztisztviselõkkel, egyéb feladatait az Mt. hatálya alá tartozó munkavállalókkal látja el.

4. Az Intézet köztisztviselõi és munkavállalói felett a munkáltatói jogokat – a jogszabályok, a jelen alapító okirat és a
szervezeti és mûködési szabályzat rendelkezéseinek figyelembevételével – a fõigazgató gyakorolja. A munkáltatói
jogkör a Ktv. 6. § (1) bekezdése, illetõleg az Mt. 193/R. § (2) bekezdése alapján a fõigazgató-helyettesre átruházható.

5. Az Intézet szervezeti felépítését és mûködési rendjét, a vezetõk közötti feladatmegosztást, a belsõ és külsõ
kapcsolatokra vonatkozó további jogszabályok által elõírt rendelkezéseket a szervezeti és mûködési szabályzat (a
továbbiakban: SzMSz) határozza meg. A fõigazgató köteles az SzMSz-t és mellékleteit, továbbá annak módosításait az
alapító okirat hatálybalépését követõ 60 napon belül elkészíteni és a miniszterhez jóváhagyás céljából felterjeszteni. A
miniszter az SzMSz-t normatív utasításban adja ki.

6. Az Intézet alaptevékenységét a fõigazgató által évenként készített – az OKM belsõ szabályzata szerint jóváhagyott –
munkaterv alapján végzi.

V.
Az Intézet gazdálkodása

1. Az Intézet önállóan gazdálkodó, az elõirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel
rendelkezõ központi költségvetési szerv, amelynek költségvetése az OKM fejezetén belül elkülönítetten 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.

VI.
Záró rendelkezések

A jelen alapító okirat 2007. március 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2007. január 29.

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

17.093-10/2006.
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Megszüntetõ okirat

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

Oktatási és Kulturális Minisztérium Gazdasági Fõigazgatóság

(a továbbiakban: OKM GFI) elnevezésû, teljes jogkörrel rendelkezõ, önállóan gazdálkodó központi költségvetési
szervet – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – 2007. január 1-jei 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.
Adatok

1. A költségvetési szerv neve: Oktatási és Kulturális Minisztérium Gazdasági Fõigazgatóság
2. Székhelye: 1077 Budapest, Wesselényi utca 20–22.
3. Felügyeleti szerv: Oktatási és Kulturális Minisztérium
4. Megszüntetõ szerv: Oktatási és Kulturális Minisztérium
5. Jogutód: Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgatósága

II.
Az OKM GFI alapfeladatainak (alaptevékenységeinek) jövõbeni ellátása

Az OKM GFI megszûnésének napjától valamennyi alapfeladata az Oktatási és Kulturális Minisztérium
Támogatáskezelõ Igazgatóságához (a továbbiakban: OKM Támogatáskezelõ) kerül át.

III.
Jogutódlás

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

IV.
Az OKM GFI vagyona

Az OKM GFI alaptevékenységének ellátásához szükséges, vagyonkezelésében lévõ vagyon vagyonkezelõi joga a
megszûnés napjától a Központi Szolgáltatási Fõigazgatóságra száll át.

V.
Az OKM GFI által foglalkoztatott munkatársak

Az OKM GFI-nél foglalkoztatott közalkalmazottaknak az OKM Támogatáskezelõnél történõ továbbfoglalkoztatására a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

VI.
Záró rendelkezések

Jelen megszüntetõ okirat 2007. január 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2006. december 28.

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter
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Záradék:
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Gazdasági Fõigazgatóság megszüntetõ okirata tekintetében a Központi
Szolgáltatási Fõigazgatóságról szóló 272/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló 298/2006. (XII. 23.)
Korm. rendeletben foglaltak az irányadóak.

Budapest, 2006. december 28.

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

Iktatószám: 16.453-1/2006.

A Felsõoktatási Regisztrációs Központ
megszüntetõ okirata

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

Felsõoktatási Regisztrációs Központ

(a továbbiakban: FRKP) elnevezésû, részjogkörrel rendelkezõ, részben önállóan gazdálkodó központi költségvetési
szervet – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – 2007. január 1-jei hatállyal megszünteti. A megszüntetés indoka: az
FRKP által ellátott feladat más módon és más szervezetben hatékonyabban teljesíthetõ [Áht. 90. § (1) bekezdés c) pont].

I.
Adatok

1. A költségvetési szerv neve: Felsõoktatási Regisztrációs Központ

2. Angol nyelvû elnevezése: Higher Education Registration Center of Hungary

3. Székhelye: 1054 Budapest, Szalay u. 10–14.

4. Felügyeleti szerv: Oktatási és Kulturális Minisztérium

5. Megszüntetõ szerv: Oktatási és Kulturális Minisztérium

II.
Az FRKP alapfeladatainak (alaptevékenységeinek) jövõbeni ellátása

Az FRKP megszûnésének napjától valamennyi alapfeladata az Oktatási Hivatalhoz kerül át.

III.
Jogutódlás

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

Az FRKP alaptevékenységének ellátásához szükséges, vagyonkezelésében lévõ vagyon vagyonkezelõi joga a
megszûnés napjától az Oktatási Hivatalra száll át.

V.
Az FRKP által foglalkoztatott munkatársak

Az FRKP-nál foglalkoztatott köztisztviselõknek az Oktatási Hivatalban történõ továbbfoglalkoztatására a
köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

VI.
Záró rendelkezések

A jelen megszüntetõ okirat 2007. január 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2006. december 28.

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

Iktatószám: 17093-5/2006.

A Professzorok Háza
megszüntetõ okirata

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

Professzorok Háza

(a továbbiakban: PH) elnevezésû, teljes jogkörrel rendelkezõ, önállóan gazdálkodó központi költségvetési szervet – a
pénzügyminiszterrel egyetértésben – 2007. január 1-jei 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.
Adatok

1. A költségvetési szerv neve: Professzorok Háza

2. Székhelye: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19–21.

3. Felügyeleti szerv: Oktatási és Kulturális Minisztérium

4. Megszüntetõ szerv: Oktatási és Kulturális Minisztérium
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II.
A PH alapfeladatainak (alaptevékenységeinek) jövõbeni ellátása

A PH megszûnésének napjától valamennyi alapfeladata – a Magyar Ösztöndíj Bizottság és kollégiumai, valamint a
Nemzetközi Ösztöndíj Fórum mûködtetésével kapcsolatos feladatok, illetõleg a Nemzetközi Ösztöndíj Almanach
szerkesztés kivételével – az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézethez (a továbbiakban: OFI) kerül át. Az ösztöndíjazással
kapcsolatos jelen pontban nevesített feladatokat a Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet veszi át.

III.
Jogutódlás

A jelen megszüntetõ okirat II. pontjában rögzített kivétellel a PH általános jogutódja az OFI, amely teljes jogkörrel
rendelkezõ, önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv. A PH által kötött szerzõdésekben a megszûnés napjától a
PH helyébe valamennyi jog és kötelezettség tekintetében az OFI lép, azzal az eltéréssel, hogy az ösztöndíjazással
kapcsolatosan megkötött szerzõdések tekintetében a Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet a jogutód, amely teljes
jogkörrel rendelkezõ, önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv.

IV.
A PH vagyona

A PH alaptevékenységének ellátásához szükséges, vagyonkezelésében lévõ vagyon – a jelen megszüntetõ okirat
II. pontjában foglaltakra figyelemmel – vagyonkezelõi joga a megszûnés napjától az OFI-ra száll át.

V.
A PH által foglalkoztatott munkatársak

A PH-nál foglalkoztatott közalkalmazottaknak az OFI-nál történõ továbbfoglalkoztatására a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény vonatkozó rendelkezéseit, míg a Balassi Bálint Magyar Kulturális
Intézetnél történõ továbbfoglalkoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény vonatkozó
rendelkezéseit kell alkalmazni.

VI.
Záró rendelkezések

Jelen megszüntetõ okirat 2007. január 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2006. december 28.
Dr. Hiller István s. k.,

oktatási és kulturális miniszter

Iktatószám: 17093/2006.

Pályázati felhívás felsõoktatási intézmények vezetõi állásainak betöltésére

A BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KARA
pályázatot hirdet az
Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszékre,
Lakóépülettervezési Tanszékre,
Rajzi és formaismereti Tanszékre
tanszékvezetõi megbízásra

A megbízandó tanszékvezetõ feladata: az oktatási szervezeti egység oktató-kutató és tudományos munkájának
irányítása, szervezése, korszerûsítése, a szervezeti egység oktatói, kutatói és doktoranduszai szakmai fejlõdésének
elõsegítése; részvétel az egység oktató- és kutatómunkájában; a szervezeti egység oktatási és kutatási területének
szélesítése, valamint fejlesztési stratégiák kidolgozása.
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A pályázónak a vezetési és irányítási feladatok ellátásához, tervezéséhez, szervezéséhez szükséges ismeretekkel,
tapasztalatokkal és képességekkel, a munkatársak munkájának irányításához, eredményeik értékeléséhez, a tehetségek
felismeréséhez és kibontakoztatásához, a vezetõi utánpótlás neveléséhez szükséges tulajdonságokkal és készségekkel,
valamint többéves felsõoktatási oktatói gyakorlattal és megfelelõ szintû nemzetközi tudományos elismertséggel kell
rendelkeznie.
A pályázaton a kar legalább havi 87 órában foglalkoztatott, s az oktatási szervezeti egység szakterületén kellõ
jártassággal rendelkezõ egyetemi tanárai és egyetemi docensei vehetnek részt.

A pályázatokra vonatkozó általános tudnivalók:
Az oktatási szervezeti egység vezetõi beosztás ellátásával történõ megbízásokra a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény 96. §-a, a közalkalmazottak jogállásáról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXIII. törvény 23.
és 41. §-a, valamint az egyetem szervezeti felépítése és mûködési rendje és az annak mellékletét képezõ humánpolitikai
szabályzat vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
Valamennyi megbízás – határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony fennállása mellett – határozott idõre, legfeljebb
öt évre szól, amely – pályázat alapján – több ízben legfeljebb öt évre ismét elnyerhetõ.
Az oktatási szervezeti egységvezetõt – az egység oktatói-kutatói értekezlete, valamint az Építészmérnöki Kar
Tanácsának véleménye alapján – a kar dékánja bízza meg.
A pályázatok elbírálási határideje: 2007. május 7.
A megbízásokra 2007. július 1-jei hatállyal kerül sor.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását; tudomá-
nyos fokozatát, szakmai díjait, idegennyelv-tudását; szakmai, illetõleg oktatási, kutatási-tudományos vagy mûvészeti
munkáját, valamint vezetõi tevékenységét összefoglaló tájékoztatót; hazai és nemzetközi tudományos, illetõleg szakmai
szervezetekben végzett munkáját, a nemzetközi tudományos életben való részvételét.
A pályázó ismertesse pályázatában a vezetõi feladatokkal kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó
elképzeléseit.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a szakmai önéletrajzot,
– a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– a fontosabb publikációk és tudományos munkák jegyzékét, továbbá az azokra történt viszonthivatkozások jegyzékét,
– minden olyan okiratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

A pályázatokkal kapcsolatban az illetékes kar dékánja ad részletes információt.
A pályázatot a közzétételtõl számított 30 napon belül lehet benyújtani 1 eredeti és 2 másolati példányban az illetékes kar
dékáni hivatalába, ahol a szabályzatok megtekinthetõk.
Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatala.
Postacím: Budapest 1521 Pf. 91 vagy személyesen Budapest XI., Mûegyetem rkp. 3. K. épület I. emelet 10.

Dr. Becker Gábor s. k.,
a BME Építészmérnöki Karának dékánja

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR
pályázatot hirdet a
TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KARON
dékáni tisztség betöltésére

A dékán feladata a karon folyó oktató- és tudományos munka irányítása a társadalomtudományi képzési területnek a
bolognai folyamat keretében végbemenõ átalakulása idején.
A dékán feladat- és hatáskörét a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tv. (Ftv.) 96. §-ában, valamint az Eötvös
Loránd Tudományegyetem Szervezeti- és Mûködési Szabályzat I. kötet 9–11. §, 112–123. §-ában, valamint 3. e) sz.
mellékletében foglaltaknak megfelelõen gyakorolja.
A vezetõi megbízás az Ftv. 96. § (5) bekezdésében foglaltak figyelembevételével legfeljebb 5 évi idõtartamra szól.
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Pályázati feltételek: pályázhatnak a kar teljes munkaidõben közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott egyetemi
tanárai és habilitált egyetemi docensei, akik tudományterületükön hazai és nemzetközi elismertséggel, egy
világnyelvbõl tárgyalóképes nyelvtudással és a karra vonatkozó mûködtetési és fejlesztési elképzelésekkel
rendelkeznek.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri beosztását,
– tudományos fokozatát, szakmai díjait, idegennyelv-tudását,
– szakmai, illetõleg oktatási, tudományos kutatási munkáját, valamint eddigi vezetõi tevékenységét,
– hazai és nemzetközi tudományos, illetõleg szakmai szervezetekben végzett munkáját, a nemzetközi tudományos
életben való részvételét,
– a kar mûködésére, képzési és kutatási tevékenységére vonatkozó 5 éves programját, a kar vezetésével kapcsolatos
terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit,
– a dékáni munkakörrel kapcsolatos vezetõi programját, különös tekintettel a mesterképzés, szakirányú továbbképzés
koncepciójának kialakítására és a szervezeti, finanszírozási feltételek változására.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzát,
– egyetemi végzettséget és szakképzettséget, tudományos fokozatát és idegennyelv-tudását tanúsító okiratok másolatát,
– a fontosabb publikációk, tudományos munkák, díjak jegyzékét,
– minden olyan dokumentumot, iratot, amelyet a pályázó elbírálása szempontjából fontosnak tart,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó szabályok szerint erre jogosult
személyek megismerhetik.
A pályázat elbírálásának legkésõbbi határideje a benyújtástól számított 60. nap.
A pályázatot az ELTE fõtitkárának címezve (1364 Budapest, Szerb u. 21–23. Pf. 109.) kell a közzétételtõl számított
30 napon belül benyújtani.

INFORMATIKAI KAR
pályázatot hirdet az
INFORMATIKAI KARON
dékáni tisztség betöltésére

A dékán feladata a karon folyó oktató- és tudományos munka irányítása az informatikatudomány képzési területnek a
bolognai folyamat keretében végbemenõ átalakulása idején.
A dékán feladat- és hatáskörét a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tv. (Ftv.) 96. §-ában, valamint az Eötvös
Loránd Tudományegyetem Szervezeti- és Mûködési Szabályzat I. kötet 9–11. §, 112–123. §-ában, valamint a 3 c) sz.
mellékletében foglaltaknak megfelelõen gyakorolja.
A vezetõi megbízás az Ftv. 96. § (5) bekezdésében foglaltak figyelembevételével legfeljebb 5 évi idõtartamra szól.

Pályázati feltételek:
Pályázhatnak a kar teljes munkaidõben közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott egyetemi tanárai és egyetemi
docensei, akik tudományterületükön hazai és nemzetközi elismertséggel, egy világnyelvbõl tárgyalóképes nyelvtudással
és a karra vonatkozó fejlesztési elképzelésekkel rendelkeznek.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri beosztását,
– tudományos fokozatát, szakmai díjait, idegennyelv-tudását,
– szakmai, illetõleg oktatási, tudományos kutatási munkáját, valamint eddigi vezetõi tevékenységét,
– hazai és nemzetközi tudományos, illetõleg szakmai szervezetekben végzett munkáját, a nemzetközi tudományos
életben való részvételét,
– a kar mûködésére, képzési és kutatási tevékenységére vonatkozó 5 éves programját, a kar vezetésével kapcsolatos
terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit,
– a dékáni munkakörrel kapcsolatos vezetõi programját, különös tekintettel a mesterképzés, szakirányú továbbképzés
koncepciójának kialakítására és a szervezeti, finanszírozási feltételek változására.
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A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzát,
– egyetemi végzettséget és szakképzettséget, tudományos fokozatát és idegennyelv-tudását tanúsító okiratok másolatát,
– a fontosabb publikációk, tudományos munkák, díjak jegyzékét,
– minden olyan dokumentumot, iratot, amelyet a pályázó elbírálása szempontjából fontosnak tart,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó szabályok szerint erre jogosult
személyek megismerhetik.

A pályázat elbírálásának legkésõbbi határideje a benyújtástól számított 60. nap.
A pályázatot az ELTE fõtitkárának címezve (1364 Budapest, Szerb u. 21–23. Pf. 109.) kell a közzétételtõl számított 30
napon belül benyújtani.

Dr. Hudecz Ferenc s. k.,
rektor

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM
rektora pályázatot hirdet a
MEZÕGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KARON – Mosonmagyaróvár
dékáni magasabb vezetõi megbízatás ellátására

A dékáni megbízás 2007. július 1-jétõl 2012. június 30-ig szól.

A dékán feladata: az egyetem szervezeti és mûködési szabályzata, a kar ügyrendje és a hatályos jogszabályok alapján a
kar irányításával kapcsolatos feladatok ellátása, különösen:
– a kar képviselete,
– a kar képzési, tudományos, kutatási, igazgatási és gazdasági tevékenységének irányítása,
– a kar rendelkezésére álló költségvetési elõirányzat, vagyon és más források feletti – jogszabályok szerinti –
rendelkezés,
– a kar fejlesztése, korszerûsítése és az erre irányuló munka szervezése és összefogása,
– a kari humánpolitikai munka irányítása.

A megbízás feltételei, követelményei:
– magyar állampolgárság,
– egyetemi végzettség, a kar képzési profiljához illeszkedõ alap és kiegészítõ felsõfokú végzettség, tudományos fokozat,
– a karra vonatkozó fõállású egyetemi tanári vagy egyetemi docensi kinevezés,
– képesség a kar átfogó irányítására, hazai és nemzetközi kapcsolatok kiépítésére,
– angol és egy további világnyelv nyelvvizsgával igazolt ismerete,
– felsõoktatási intézményben szerzett vezetõi gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó szakmai és vezetõi munkájának részletes leírását, eddigi eredményeit, szakmai kapcsolatait,
– a dékáni teendõkkel kapcsolatos terveit, a kar vezetésére, fejlesztésére és azok megvalósítására vonatkozó
elképzeléseket.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok hiteles másolatát,
– idegennyelv-tudást igazoló okiratok hiteles másolatát az eredeti bemutatásával,
– egyetemi tanári vagy egyetemi docensi kinevezést,
– publikációk jegyzékét,
– minden olyan további iratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– személyi adatlapot (2 pld.),
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok szerint, az erre jogosult
bizottságok és testületek megismerhetik.

A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben való megjelenést követõ 30. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtását követõ 3 hónapig.
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A pályázatot a Nyugat-Magyarországi Egyetem rektorának címezve kell benyújtani (9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.).

A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítást a Nyugat-Magyarországi Egyetem Gazdasági Fõigazgatóság
Huánerõforrás-gazdálkodási Csoportja ad [9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4. Tel.: (99) 518-624].

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM
Mosonmagyaróvári Agrártudományi Centrum – Mosonmagyaróvár
centrum elnöki magasabb vezetõi megbízatás ellátására

A centrum elnöki megbízás 2007. július 1-jétõl 2012. június 30-áig szól.

A centrum elnök feladata: az Ftv. 143. §-ának (1), (2), (3) bekezdése által meghatározottan, az egyetemi SZMSZ-ben a
centrum ügyrendjében és a hatályos jogszabályok alapján a kari jogállású Agrártudományi Centrum irányításával kap-
csolatos feladatok ellátása, különösen:
– a centrum képviselete,
– a centrum tudományos-kutatási, vállalkozási, termelési, szaktanácsadási, gazdasági és igazgatási tevékenységének
irányítása,
– a rendelkezésére álló gazdasági egységek, egyetemi vagyontárgyak, megszerzett más források feletti – jogszabályok
szerinti – rendelkezés,
– a centrum átalakítása, fejlesztése, korszerûsítése és az erre irányuló munka szervezése és összefogása,
– a mosonmagyaróvári Agrártudományi Centrum egyetemi célokat is szolgáló gazdaságos irányítása.

A megbízás feltételei, követelményei:
– magyar állampolgárság,
– szakirányú egyetemi végzettség, tudományos fokozat,
– fõállású egyetemi tanári vagy egyetemi docensi kinevezés,
– angol és egy további világnyelv nyelvvizsgával igazolt ismerete,
– képesség a tudományos kutatás, termelés, szaktanácsadás hazai és nemzetközi szintû kiépítésére, mûködtetésére,
– felsõoktatási intézményben szerzett vezetõi tapasztalat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó szakmai és vezetõi munkájának részletes leírását, eredményeit, szakmai kapcsolatait,
– a vezetõi teendõkkel kapcsolatos terveit, a MÉK-el kapcsolatos együttmûködést, fejlesztést és azok megvalósítására
vonatkozó elképzeléseket.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok hiteles másolatát,
– idegennyelv-tudást igazoló okiratok hiteles másolatát az eredeti bemutatásával,
– egyetemi tanári vagy egyetemi docensi kinevezést,
– publikációk jegyzékét,
– minden olyan további iratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– személyi adatlapot (2 pld.),
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok szerint, az erre jogosult
bizottságok és testületek megismerhetik.

A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben való megjelenést követõ 30. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtását követõ 3 hónapig.
A pályázatot a Nyugat-Magyarországi Egyetem rektorának címezve kell benyújtani (9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.).

A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítást a Nyugat-Magyarországi Egyetem Gazdasági Fõigazgatóság
Humánerõforrás-gazdálkodási Csoportja ad [9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4. Tel.: (99) 518-624].

Prof. Dr. Faragó Sándor s. k.,
rektor
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Az oktatási és kulturális miniszter a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 96. § (6) bekezdése és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXIII. törvény 23. §-ának (2) bekezdése alapján
pályázatot hirdet a

BUDAPESTI GAZDASÁGI FÕISKOLA
(székhelye Budapest)
rektori megbízásának ellátására

A megbízás 2007. július 1-jétõl 2011. június 30-áig szól.

A megbízás feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények:
– magyar állampolgárság,
– közgazdaságtudományi egyetemi szintû szakképzettség,
– határozatlan idõre szóló, teljes munkaidejû egyetemi vagy fõiskolai tanári, vagy egyetemi docensi kinevezés,
– a felsõoktatási törvény szerinti szakirányú tudományos fokozat,
– legalább 25 éves felsõoktatási gyakorlat, valamint
– legalább 15 éves felsõoktatási eredményes vezetõi munka,
– államilag elismert legalább középfokú „C” típusú nyelvvizsga vagy egyenértékû idegennyelv-ismeret,
– nemzetközi gyakorlat, ismeretség,
– bizonyítható hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatrendszer,
– legyen a felsõoktatási és szakmai fórumok tagja, elismert személyisége és rendelkezzék ilyen irányú referenciákkal,
– legyen írásban rögzített konkrét elképzelése az integrált intézmény stratégiájára és vezetésére.

A rektor feladata:
A hatályos jogszabályok, valamint a fõiskola szervezeti és mûködési szabályzata alapján a fõiskola irányításával össze-
függõ feladatok ellátása, különösen:
– a fõiskola képzési, tudományos kutatási, igazgatási és gazdasági tevékenységének irányítása,
– a karok, az oktatási, tudományos kutatási és más szervezeti egységek munkájának összehangolása,
– a fõiskola képviseletének ellátása,
– a személyzeti munka irányítása,
– az intézmény rendelkezésére álló költségvetési elõirányzatok, vagyon és más források feletti – jogszabályok szerinti
rendelkezése,
– az intézmény fejlesztésére és korszerûsítésére vonatkozó koncepciók kialakítása, az erre irányuló munka szervezése és
összefogása,
– a nemzetközi kapcsolatok fejlesztése,
– a fõiskola minõségbiztosításának irányítása,
– a fõiskolai integráció folytatása, továbbfejlesztése.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– tudományos fokozatát, szakmai díjait, idegennyelv-tudását,
– szakmai, illetõleg oktatási, tudományos kutatási munkáját, eddigi vezetõi tevékenységét,
– hazai és nemzetközi tudományos, illetõleg szakmai szervezetekben végzett munkáját, a nemzetközi tudományos
életben való részvételét,
– az integrált intézmény vezetésével kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit, további
minden olyan iratot, amelyet a pályázó fontosnak tart.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a végzettséget és szakképzettséget, tudományos fokozatot, egyetemi tanári vagy egyetemi docensi, illetve fõiskolai
tanári kinevezést, az idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– fontosabb publikációk, tudományok alkotások, díjak jegyzékét,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabály és a fõiskola szervezeti és
mûködési szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.
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A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben való megjelenést követõ 30. nap.
A pályázatról bõvebb felvilágosítást az intézményben dr. Csoszánszky Zoltán fõtitkár ad.
Cím: 1149 Budapest, Buzogány u. 11–13. Telefon: 469-6660
A pályázatot az Oktatási és Kulturális Minisztérium címére kell benyújtani (Oktatási és Kulturális Minisztérium
Felsõoktatási Fõosztály, 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.)
A pályázat elbírálásának határideje: 2007. május 31.
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Budapesti Gazdasági Fõiskola rektori megbízatására”.

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

Pályázati felhívás
nevelési-oktatási intézmény vezetõi állásának 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
vgy: vezetõi gyakorlat
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat
b: erkölcsi bizonyítvány
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
vp: vezetõi pótlék
vpr: vezetõi program
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A pályázatot meghirdetõ szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1. 2. 3. 4.

Budapest Fõváros XI.
Ker. Újbuda Önkor-
mányzata
Képviselõ-testülete
1113 Budapest,
Bocskai út 39-41.

Hétszínvirág Óvoda
1118 Budapest,
Dayka Gábor u. 4.
Óvodavezetõ

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v.,
Legalább öt év szgy.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: a megjelenéstõl számított
90 nap.
A pályázathoz mellékelni szük-
séges a szolgálati idõ beszámí-
tását tartalmazó hiteles
munkáltatói igazolást
A pályázatot papíron és CD-n
vagy floppy lemezen is kérjük
beadni
Pc: Bp. Fõv. XI. Ker. Újbuda
Önkormányzata Oktatási és
Kulturális Osztály
1113 Budapest,
Zsombolyai u. 5.

Budapest Fõváros
XIX. Ker. Kispest
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete

Eötvös József Általá-
nos Iskola
1191 Budapest,
Eötvös J. u. 13.

Fõiskolán szerzett pe-
dagógus szakképzett-
ség,
ötéves pedagógus
munkakörben szerzett
gyak.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: 2007. jún.
Pc: Mûvelõdési, Egészségügyi
és Sport Iroda
1192 Budapest,
Ady E. u. 7.

Etyek Község
Önkormányzata
2091 Etyek,
Körpince köz 4.

Családsegítõ és
Gyermekjóléti
Intézményfenntartó
Társulás
2091 Etyek,
Magyar u. 1.

Szakirányú felsõfokú
iskolai v., legalább öt év
szgy. a 15/1998.
(IV. 30.) NM rendelet
2. számú melléklet
I/1. pontjában elõírt ké-
pesítés, ill. az 1/2000.
(I. 7.) SZCSM rendelet
3. pontja szerinti szak-
irányú szakképzettség.
A pályázónak meg kell
felelni a 257/2000.
(XII. 26.) Korm. rende-
letben szereplõ alkal-
mazási feltételeknek.
Elõny: alapszolgáltatási
központban, vagy alap-
szolgáltatást nyújtó szo-
ciális intézményben
szerzett gyak., szociális
szakvizsga.

ÁEI: 2007. júl. 1.
A megbízás 2012. jún. 30-ig,
öt évre szól.
Pehi: a benyújtást követõ
30. nap.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: pályázati kérelem, szakmai
életrajz, szociális szakvizsga-
bizonyítvány másolata, vagy
nyilatkozat arról, hogy a
kinevezést követõen két éven
belül vállalja a szakvizsga
letételét.
A pályázatot személyesen, vagy
postai úton lehet benyújtani.
Pc., f: Nádpor Ármin Etyek
község polgármestere 2091
Etyek, Körpince köz 4.
Tel.: (22) 363-633
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Helyesbítések

Az Oktatási Közlöny 2007. évi 3. számában (2007. február 26.) megjelent, a Semmelweis Egyetem által az Általános Or-
vostudományi Karra és a Fogorvostudományi Karra kiírt igazgatói/tanszékvezetõi és tanszéki csoportvezetõi megbízá-
sokra kiírt pályázati felhívás az alábbiak szerint módosul:
A pályázati felhívás bevezetõ része (168. oldal) az alábbiakkal egészül ki: „Egyetemi tanári kinevezéssel nem rendel-
kezõ pályázóknak meg kell felelnie az egyetemi docensi munkakör betöltésére elõírt törvényi és speciális egyetemi felté-
teleknek. A docensi munkakör betöltésére vonatkozó követelmények hozzáférhetõek az Egyetem honlapján az állás-
ajánlatoknál.”
Az általános pályázati feltételeknél az elsõ francia bekezdés (169. oldal) alábbi szövege törlésre kerül: „egyetemi
tanári kinevezés vagy az Semmelweis Egyetemen fennálló teljes munkaidõs egyetemi docensi közalkalmazotti jogvi-
szony”.
„A pályázatnak tartalmaznia kell” rész a következõ bekezdéssel egészül ki (172. oldal):
„Egyetemi tanári kinevezéssel nem rendelkezõ pályázók esetében a fentieken túl a pályázatnak tartalmaznia kell:
– teljes tudományos munkák és publikációk jegyzékét (az Egyetem Központi Könyvtára által hitelesítve),
– publikációk elsõ oldalának fénymásolatát,”

A helyesbítés miatt a pályázatok beadásának határideje: a helyesbítés megjelenését követõ 30. nap. A szabályszerûen
összeállított pályázatokat 6 példányban az Egyetem Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságára kell benyújtani
(ügyintézõ: Urbán Anita 459-1500/5107-es mellék).

* * *

A 2007. évi 3. számú Oktatási Közlönyben (megjelent: 2007. február 26-án) a Semmelweis Egyetem pályázati hirdetést
tett közzé a Testnevelési és Sporttudományi Karon tanszékvezetõi megbízásra.
A pályázati kiírás korrigálásra szorul az alábbiak szerint:

Hibás szöveg:
„A Semmelweis Egyetem rektora pályázatot hirdet a Testnevelési és Sporttudományi Karon tanszékvezetõi megbízásra.
A pályázati eljárás lebonyolítását követõen a tanszékvezetõi megbízások határozott idõtartamra (5 évre) szólnak, me-
lyek megfelelés esetén – legfeljebb a 65. életév betöltéséig – több alkalommal meghosszabbíthatók.”

Javított szöveg:
„A Semmelweis Egyetem rektora pályázatot hirdet a Testnevelési és Sporttudományi Karon tanszékvezetõi megbízásra.
A pályázati eljárás lebonyolítását követõen a tanszékvezetõi megbízások határozott idõtartamra (3 évre) szólnak, me-
lyek megfelelés esetén – legfeljebb a 65. életév betöltéséig – több alkalommal meghoszabbíhatók.”

Berényi Zsuzsa s. k.,
igazgató

* * *

Az Oktatási Közlöny LI. évfolyam 3. számának (megjelent 2007. február 26-án) 182. oldalán a Budapest Fõváros Önkor-
mányzata által meghirdetett iskolaigazgatói álláshelyek képesítési és egyéb feltételek címû 3. rovatában elírás történt.
Erre tekintettel a „legalább öt év pedagógus-szakvizsga” kitétel törlésre kerül, a helyes szöveg pedig az alábbi:

„egyetemi szintû tanári v. és szakképzettség, valamint legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gya-

korlat”.

Dr. Somogyi Éva s. k.,
fõszerkesztõ
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