
JOGSZABÁLYOK

Az oktatási és kulturális miniszter
35/2007. (XI. 13.) OKM

rendelete
a 2001. évi C. törvény III. részének hatálya alá
tartozó, végbizonyítványnak minõsülõ képzések

és bizonyítványok felsorolásáról

A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl
szóló 2001. évi C. törvény (a továbbiakban: Elismerési tv.)
67. § (2) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az oktatási és kulturális miniszter feladat- és ha-
táskörérõl szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben el-
járva, a következõket rendelem el:

1. §

Ez a rendelet közzéteszi azon képzések idegen nyelvû
megnevezését, valamint azok magyar nyelvû fordítását,
amelyek az Elismerési tv. 28. § (6) bekezdés c) pontjának
cc) alpontja szerinti végbizonyítványnak minõsülnek.

2. §

Az Elismerési tv. 28. § (6) bekezdés c) pontja cc) al-
pontjában meghatározott képzéseket e rendelet melléklete
tartalmazza.

3. §

A hazai képzés elnevezésének és a külföldi képzés ma-
gyarra fordított elnevezésének azonossága nem jelenti ok-
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vetlenül azt, hogy a két képzés tartalmában is azonos, illet-
ve a magyar képzés elnevezése és a külföldi képzés ma-
gyarra fordított elnevezése közötti eltérés sem jelenti ok-
vetlenül azt, hogy a két képzés tartalmában is eltér egy-
mástól.

4. §

A 2. §-ban meghatározott képzésnek minõsülnek azok a
képzések is, amelyekrõl nemzetközi egyezmény így ren-
delkezik.

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép ha-
tályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követõen benyúj-
tott kérelmekre kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a bizonyít-
ványok besorolásáról szóló 8/2004. (III. 8.) OM rendelet,
valamint az azt módosító 29/2004. (X. 15.) OM rendelet és
a 26/2007. (VI. 15.) OKM rendelet hatályát veszti.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

6. §

Ez a rendelet a szakmai képesítések elismerésérõl szóló,
az Európai Parlament és a Tanács 2005/36/EK irányelve
(2005. szeptember 7.) II. és III. mellékletének, valamint a
személyek szabad mozgása területén elfogadott egyes
irányelveknek Bulgária és Románia csatlakozása tekinte-
tében történõ kiigazításáról szóló 2006/100/EK tanácsi
irányelv (2006. november 20.) 1. cikkének és mellékleté-
nek való megfelelést szolgálja.

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

Melléklet
a 35/2007. (XI. 13.) OKM rendelethez

I. Szabályozott szakma gyakorlására jogosító
képzések

1. Egészségügyi és gyermekgondozási jellegû képzések

Németországban:
– gyermekápoló (Kinderkrankenschwester/Kinderk-

rankenpfleger),
– fizioterapeuta/gyógytornász [Krankengymnast(in)/

(Physiotherapeut(in)] (1994. június 1-tõl a „Krankengym-
nast(in)” szakmai címet megváltoztatták „Physiotherapeut
(in)”-ra. Mindazonáltal azok a szakemberek, akik ennél ko-
rábban szerezték meg oklevelüket, kívánság szerint tovább-
ra is használhatják a korábbi „Krankengymnast (in)” címet),

– ergotherapeuta [Beschaeftigungs- und Arbeitsthera-
peut(in)/ (Ergotherapeut (in)],

– logopédus (Logopaede/Logopaedin),

– ortoptikus [Orthoptist(in)],
– államilag elismert képesítésû gyermekgondozó

[Staatlich anerkannte(r) Erzieher(in)],
– államilag elismert képesítésû gyógypedagógus

[Staatlich anerkannte(r) Heilpaedagoge(-in)],
– orvosi laboratóriumi asszisztens [medizinisch-

technische(r) Laboratoriums-Assistent(in)],
– radiológiai asszisztens [medizinisch-technische(r)

Radiologie-Assistent(in)],
– izotóp asszisztens [medizinisch-technische(r)

Assistent(in) für Funktionsdiagnostik],
– állat-egészségügyi technikus [veterinaermedizi-

nisch-technische(r) Assistent(in)],
– dietetikus [Diaetassistent(in)],
– gyógyszerész technikus (Pharmazieingenieur),

amely képesítést 1994. március 31. elõtt a Német Demok-
ratikus Köztársaságban vagy az új szövetségi tartományok
területén szereztek,

– pszichiátriai szakápoló (Psychiatrische(r) Kran-
kenschwester/Krankenpfleger),

– beszédterapeuta [Sprachtherapeut(in)]; amely képe-
sítés megszerzéséhez összesen legalább tizenhárom éves
oktatás és szakképzés szükséges, amely a következõket
tartalmazza:

= legalább hároméves, vizsgával záruló szakképzés
szakiskolában, bizonyos esetekben egy- vagy két-
éves szaktanfolyammal kiegészítve, amely végén
vizsgát kell tenni,

= vagy legalább két és fél éves, vizsgával záruló
szakiskolai tanulmányok, amelyet legalább hat hó-
napos munkahelyi gyakorlat vagy legalább hat hó-
napos, elismert intézményben letöltendõ szakmai
gyakorlat egészít ki,

= vagy legalább kétéves, vizsgával záruló szakiskolai
tanulmányok, amelyet legalább egyéves munkahelyi
gyakorlat vagy legalább egyéves, jóváhagyott intéz-
ményben letöltendõ szakmai gyakorlat egészít ki.

A Cseh Köztársaságban:
– egészségügyi asszisztens (zdravotnický asistent),
ahol a képzés legalább tizenhárom év idõtartamú okta-

tást jelent, beleértve egy legalább nyolcéves általános is-
kolai oktatást, valamint egy egészségügyi szakközépisko-
lában teljesített, „maturitní zkouška” vizsgával záruló
négyéves középfokú szakképzést;

– táplálkozási asszisztens (nutrièní asistent),
ahol a képzés legalább tizenhárom év idõtartamú okta-

tást jelent, beleértve egy legalább nyolcéves általános is-
kolai oktatást, valamint egy egészségügyi szakközépisko-
lában teljesített, „maturitní zkouška” vizsgával záruló
négyéves középfokú szakképzést.

Olaszországban:
– fogtechnikus (odontotecnico),
– optikus (ottico), amely képesítés megszerzéséhez

összesen legalább 13 éves oktatás és szakképzés szüksé-
ges, amely a következõket tartalmazza:

= legalább hároméves, vizsgával záruló szakképzés
szakiskolában, bizonyos esetekben egy- vagy két-
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éves szaktanfolyammal kiegészítve, amely végén
vizsgát kell tenni,

= vagy legalább két és fél éves, vizsgával záruló
szakiskolai tanulmányok, amelyet legalább hat hó-
napos munkahelyi gyakorlat vagy legalább hat hó-
napos, elismert intézményben letöltendõ szakmai
gyakorlat egészít ki,

= vagy legalább kétéves, vizsgával záruló szakisko-
lai tanulmányok, amelyet legalább egyéves mun-
kahelyi gyakorlat vagy legalább egyéves, jóváha-
gyott intézményben letöltendõ szakmai gyakorlat
egészít ki.

Cipruson:
– fogtechnikus (���� ������ ����),
ahol a képzés legalább tizennégy év idõtartamú oktatást

jelent, beleértve egy legalább hatéves általános iskolai ok-
tatást, egy hatéves középiskolai képzést, az ezt követõ két-
éves felsõfokú szakképzést, amelyet egy egyéves szakmai
gyakorlat követ;

– látszerész (���� é	
� ���é	
�), ahol a képzés leg-
alább tizennégy év idõtartamú oktatást jelent, beleértve
egy legalább hatéves általános iskolai oktatást, egy hat-
éves középiskolai képzést, az ezt követõ kétéves felsõfokú
képzést, amelyet egy egyéves szakmai gyakorlat követ.

Lettországban:
– fogorvosi asszisztens (zob�rstniec�bas m�sa),
ahol a képzés legalább tizenhárom év idõtartamú okta-

tást jelent, beleértve egy legalább tízéves közoktatási kép-
zést, egy kétéves, egészségügyi oktatási intézményben
folytatott szakképzést, továbbá hároméves szakmai gya-
korlatot, melynek végén a szakterületre vonatkozó vizsga
letételét igazoló bizonyítványt kell szerezni;

– orvosi biológiai laboratóriumi asszisztens (biomedi-
c�nas laborants),

ahol a képzés legalább tizenkét év idõtartamú oktatást
jelent, beleértve egy legalább tízéves közoktatási képzést,
egy kétéves egészségügyi oktatási intézményben folytatott
szakképzést, továbbá az ezt követõ kétéves szakmai gya-
korlatot, melynek végén a szakterületre vonatkozó vizsga
letételét igazoló bizonyítványt kell szerezni;

– fogtechnikus (zobu tehniíis),
ahol a képzés legalább tizenkét év idõtartamú oktatást

jelent, beleértve egy legalább tízéves közoktatási képzést,
egy kétéves egészségügyi oktatási intézményben folytatott
szakképzést, továbbá az ezt követõ kétéves szakmai gya-
korlatot, amelynek végén a szakterületre vonatkozó vizsga
letételét igazoló bizonyítványt kell szerezni;

– fizioterápiás asszisztens (fizioterapeita asistents),
ahol a képzés legalább tizenhárom év idõtartamú okta-

tást jelent, beleértve egy legalább tízéves közoktatást, egy
hároméves, egészségügyi oktatási intézményben folytatott
szakképzést, továbbá az ezt követõ kétéves szakmai gya-
korlatot, amelynek végén a szakterületre vonatkozó vizsga
letételét igazoló bizonyítványt kell szerezni.

Luxemburgban:
– radiológiai asszisztens [assistant(e) technique médi-

cal(e) en radiologie],
– orvosi laboratóriumi asszisztens [assistant(e)

technique médical(e) de laboratoire],
– pszichiátriai szakápoló [infirmier/iere psychiatrique],
– sebészasszisztens-technikus [assistant(e) technique

médical(e) en chirurgie],
– gyermekápoló [infirmier/iere puériculteur/trice],
– aneszteziológiai szakápoló [infirmier/iere anesthésiste],
– képesített gyógymasszõr [masseur/euse diplõmé(e)],
– gyermekgondozó (éducateur/trice); amely képesítés

megszerzéséhez összesen legalább 13 éves oktatás és
szakképzés szükséges, amely a következõket tartalmazza:

= legalább hároméves, vizsgával záruló szakképzés
szakiskolában, bizonyos esetekben egy- vagy két-
éves szaktanfolyammal kiegészítve, amely végén
vizsgát kell tenni,

= vagy legalább két és fél éves, vizsgával záruló
szakiskolai tanulmányok, amelyet legalább hat hó-
napos munkahelyi gyakorlat vagy legalább hat hó-
napos, elismert intézményben letöltendõ szakmai
gyakorlat egészít ki,

= vagy legalább kétéves, vizsgával záruló szakisko-
lai tanulmányok, amelyet legalább egyéves mun-
kahelyi gyakorlat vagy legalább egyéves, jóvá-
hagyott intézményben letöltendõ szakmai gyakor-
lat egészít ki.

Hollandiában:
– állatorvosi asszisztens (dierenartsassistent),
amely képesítés megszerzéséhez összesen legalább ti-

zenhárom éves oktatás és szakképzés szükséges, amely a
következõket tartalmazza: három év szakképzés szakisko-
lában (»MBO« – rendszer), vagy három év szakképzés a
duális gyakornoki rendszerben (»LLW«), mindkettõt zá-
róvizsga követi.

Ausztriában:
– gyermek- és ifjúsági szakápoló (spezielle Grundaus-

bildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege),
– pszichiátriai szakápoló (spezielle Grundausbildung

in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege),
– kontaktlencse-optikus (Kontaktlinsenoptiker),
– pedikûrös (Fusspfleger),
– hallókészülék-technikus (Hoergeraeteakustiker),
– gyógyáru-kereskedõ (Drogist),
amely képzések legalább tizennégy év idõtartamú okta-

tást és szakképzést jelentenek, beleértve legalább ötéves
képzést meghatározott képzési rendszerben, legalább há-
rom év idõtartamú, részben a munkahelyen kapott képzés-
bõl, részben szakképzési intézetben biztosított képzésbõl
álló szakmai képzésre, illetve szakmai gyakorlati és képzé-
si idõszakra osztva, amelyet szakvizsga követ a szakma
gyakorlására és a gyakornokok képzésére való jogosultság
megszerzéséért,

1. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 3



– masszõr (Masseur),
amely képzés legalább tizennégy év idõtartamú oktatást

és szakképzést jelent, beleértve ötéves képzést meghatáro-
zott képzési rendszerben, amely kétéves idõtartamú szak-
mai képzést, kétéves szakmai gyakorlati és képzési idõsza-
kot és egyéves képzést foglal magában, amelyet szakvizs-
ga követ a szakma gyakorlására és a gyakornokok képzé-
sére való jogosultság megszerzéséért,

– óvodai dolgozó (Kindergaertner/in),
– gyermekgondozó (Erzieher),
amely képzések tizenhárom év idõtartamú oktatást és

szakképzést jelentenek, beleértve ötéves szakosított isko-
lai szakképzést, amelyet záróvizsga követ.

Szlovákiában:
– alapfokú mûvészeti iskolai tánctanár (uèitel’ v taneè-

nom odbore na základných umeleckých školách),
ahol a képzés legalább tizennégy és fél év idõtartamú

oktatást jelent, beleértve egy nyolcéves általános iskolai
képzést, egy négyéves szakirányú középiskolai képzést,
valamint öt félév táncpedagógiai képzést;

– oktató speciális oktatási intézményben és szociális
ellátási intézményben (vychovávatel’ v špeciálnych vý-
chovných zariadeniach a v zariadeniach sociálnych
slu�ieb),

ahol a képzés legalább tizennégy év idõtartamú oktatást
jelent, beleértve nyolc/kilenc év általános iskolai képzést,
egy négyéves idõtartamú pedagógiai szakközépiskolai
vagy egyéb középiskolai képzést, valamint egy további
kétéves, nem nappali tagozatos pedagógiai tanfolyamot.

2. Kézmûipari ágazat „mester” szinten
(„mester/Meister/maitre”)

Dániában:
– látszerész (optometrist),
amely képzés teljes idõtartama tizennégy év, beleértve

az ötéves szakképzés idõtartamát is, amely a képzést nyúj-
tó intézményben folytatott két és fél éves elméleti képzés-
bõl, valamint két és fél éves munkahelyi szakmai gyakor-
latból áll, amelynek végén az ipari tevékenységnek megfe-
lelõ elismert vizsgát kell tenni, és a vizsga sikeres letételét
követõen a vizsgázó jogosult a „Mester” cím használatára;

– ortopédiai mûszerész (ortopaedimekaniker),
amely képzés teljes idõtartama tizenkét és fél év, bele-

értve a három és fél éves szakképzés idõtartamát is, amely
a képzést nyújtó intézményben folytatott hat hónapos el-
méleti képzésbõl, valamint hároméves munkahelyi szak-
mai gyakorlatból áll, amelynek végén az ipari tevékeny-
ségnek megfelelõ elismert vizsgát kell tenni, és a vizsga si-
keres letételét követõen a vizsgázó jogosult a „Mester”
cím használatára;

– ortopédiai lábbeli készítõ (ortopaediskomager),
amely képzés teljes idõtartama tizenhárom és fél év, be-

leértve a négy és fél éves szakképzés idõtartamát is, amely
a képzést nyújtó intézményben megtartott kétéves elméleti
képzésbõl, valamint két és fél éves munkahelyi szakmai

gyakorlatból áll, amelynek végén az ipari tevékenységnek
megfelelõ elismert vizsgát kell tenni, és a vizsga sikeres le-
tételét követõen a vizsgázó jogosult a „Mester” cím hasz-
nálatára.

Németországban:
– látszerész (Augenoptiker),
– fogtechnikus (Zahntechniker),
– ortopédiai kötszerész és fûzõkészítõ (Bandagist),
– hallókészülék-készítõ (Hoergeraeteakustiker),
– ortopédiai mûszerész (Orthopaediemechaniker),
– ortopédiai cipész (Orthopaedieschuhmacher).

Luxemburgban:
– látszerész (opticien),
– fogtechnikus (mécanicien dentaire),
– hallókészülék-készítõ (audioprothésiste),
– ortopédiai mûszerész/ortopédiai kötszerész és fûzõ-

készítõ (mécanicien orthopédiste/bandagiste),
– ortopédiai cipész (orthopédiste-cordonnier),
amely képzések teljes képzési ideje tizennégy év, bele-

értve a legalább ötéves, meghatározott képzési rendszerû
képzést, amely a képzést nyújtó intézményben folytatott
elméleti képzésbõl, valamint munkahelyi szakmai gyakor-
latból áll, amely végén vizsgát kell tenni, amely a szakipari
tevékenységnek önálló vállalkozóként vagy alkalmazott-
ként való gyakorlására jogosít.

Ausztriában:
– ortopédiai kötszerész és fûzõkészítõ (Bandagist),
– fûzõkészítõ (Miederwarenerzeuger),
– optikus (Optiker),
– ortopédiai cipész (Orthopaedieschuhmacher),
– ortopédiai technikus (Orthopaedietechniker),
– fogtechnikus (Zahntechniker),
– kertész (Gaertner),
amely képzések legalább tizennégy év idõtartamú okta-

tást és szakképzést jelentenek, beleértve legalább ötéves
képzést meghatározott képzési rendszerben, legalább há-
rom év idõtartamú, részben a munkahelyen folytatott kép-
zésre, részben szakképzési intézetben folytatott képzésbõl
álló gyakornoki képzésre, illetve legalább kétéves szakmai
gyakorlati és képzési idõszakra osztva, amelyet mester-
vizsga követ a szakma gyakorlására, gyakornokok képzé-
sére és a „Meister” cím használatára való jogosultság meg-
szerzése céljából;

– mezõgazdasági mester (Meister in der Land-
wirtschaft),

– a vidéki házi gazdálkodás mestere (Meister in der
laendlichen Hauswirtschaft),

– kertészeti mester (Meister im Gartenbau),
– a zöldségkertészet mestere (Meister im Feldgemü-

sebau),
– gyümölcstermesztési és -feldolgozási mester (Meis-

ter im Obstbau und in der Obstverwertung),
– szõlõtermesztési és borászmester (Meister im Wein-

bau und in der Kellerwirtschaft),
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– tejtermelõ mester (Meister in der Molkerei- und
Kaesereiwirtschaft),

– lótenyésztõ mester (Meister in der Pferdewirtschaft),
– haltenyésztõ mester (Meister in der Fischerei-

wirtschaft),
– baromfitenyésztõ mester (Meister in der Geflügel-

wirtschaft),
– méhészmester (Meister in der Bienenwirtschaft),
– erdészmester (Meister in der Forstwirtschaft),
– erdõtelepítési és erdészeti mérnök mester (Meister in

der Forstgarten- und Forstpflegewirtschaft),
– a mezõgazdasági raktározás mestere (Meister in der

landwirtschaftlichen Lagerhaltung),
amely képzések legalább tizenöt év idõtartamú oktatást

és szakképzést jelentenek, beleértve legalább hatéves kép-
zést meghatározott képzési rendszerben, legalább három
év idõtartamú, részben a munkahelyen folytatott képzésre,
részben szakképzési intézetben folytatott képzésbõl álló
szakmai képzésre, illetve hároméves szakmai gyakorlati és
képzési idõszakra osztva, amelyet mestervizsga követ a
szakma gyakorlására, gyakornokok képzésére és a „Meis-
ter” cím használatára való jogosultság megszerzéséért.

Lengyelországban:
– szakmai tárgyakat oktató tanár (nauczyciel praktycz-

nej nauki zawodu),
ahol a képzés idõtartama
(i) nyolc év általános iskolai képzés, öt év középiskolai

szakképzés vagy a megfelelõ területen szerzett ezzel
egyenértékû középiskolai képzés, amelyet egy összesen
legalább százötven órából álló pedagógiai képzés, illetve
munkavédelmi és munka-egészségügyi kurzus követ;
továbbá azon a területen szerzett kétéves szakmai tapasz-
talat, amelyen az adott személy tanítani fog; vagy

(ii) nyolc év általános iskolai képzés, öt év középiskolai
szakképzés, valamint ezt követõen egy felsõfokú pedagó-
giai oktatási intézmény elvégzését tanúsító oklevél; vagy

(iii) nyolc év általános iskolai képzés, két-három év
alapszintû középiskolai szakképzés, az adott szakterületen
mesterlevéllel igazolt legalább hároméves szakmai tapasz-
talat, valamint ezt követõen egy összesen legalább százöt-
ven órából álló pedagógiai képzés.

Szlovákiában:
– szakoktató (majster odbornej výchovy),
ahol a képzés legalább tizenkét év idõtartamú oktatást

jelent, beleértve nyolc év általános iskolai képzést, egy
négyéves szakképzést (teljes középiskolai szakképzés
és/vagy a megfelelõ – azonos – területen szakmai képzés-
ben való részvételt vagy szakmai tanfolyam elvégzését),
összesen legalább hároméves szakmai tapasztalat igazolá-
sát azon a területen, amelyen az adott személy a teljes kép-
zést vagy szakmai képzést elvégezte, valamint kiegészítõ
pedagógiai tanulmányok teljesítését tanári képesítést nyúj-
tó karon vagy mûszaki egyetemeken; vagy teljes középis-
kolai képzés és szakmai képzés a megfelelõ (azonos) szak-
képzés vagy szakmai kurzus keretében, legalább három év
szakmai tapasztalat azon a területen, amelyen az adott sze-

mély a képzést vagy szakmai képzést elvégezte, és kiegé-
szítõ pedagógiai tanulmányok végzése tanári képesítést
nyújtó karon, illetve 2005. szeptember 1-jével bezárólag
speciális pedagógiai képzés, amelyet a módszertani köz-
pontok speciális oktatási intézményekben szerveznek
szakoktatók számára, kiegészítõ pedagógiai tanulmányok
nélkül.

3. Tengerhajózási ágazat

A) Tengeri közlekedés

Cseh Köztársaságban:
– fedélzeti asszisztens (palubní asistent),
– navigációs õrszolgálat ellátásával megbízott tiszt

(námoøní poruèík),
– elsõ tiszt (první palubní dùstojník),
– kapitány (kapitán),
– géptisztjelölt (strojní asistent),
– gépüzemi õrszolgálatért felelõs tiszt (strojní

dùstojník),
– másodgéptiszt (druhý strojní dùstojník),
– gépüzemvezetõ (první strojní dùstojník),
– elektrotechnikus (elektrotechnik),
– elektrotechnikus üzemvezetõ (elektrodùstojník).

Dániában:
– hajóskapitány (skibsfrer),
– elsõ tiszt (overstyrmand),
– kormányos, fedélzeti tiszt (enestyrmand, vagthaven-

de styrmand),
– fedélzeti tiszt (vagthavende styrmand),
– gépüzemvezetõ (maskinchef),
– elsõ géptiszt (1. maskinmester),
– géptéri õrszolgálatért felelõs géptiszt (1. maskin-

mester/vagthavende maskinmester).

Németországban:
– hajóskapitány part menti (szállításban részt vevõ)

nagy hajón (Kapitaen AM),
– hajóskapitány part menti (szállításban részt vevõ) ha-

jón (Kapitaen AK),
– fedélzeti tiszt part menti (szállításban részt vevõ)

nagy hajón (Nautischer Schiffsoffizier AMW),
– fedélzeti tiszt part menti (szállításban részt vevõ) ha-

jón (Nautischer Schiffsoffizier AKW),
– C minõsítésû gépüzemvezetõ (Schiffsbetriebstechni-

ker CT – Leiter von Maschienenanlagen),
– C minõsítésû gépkezelõ (Schiffsmaschinist CMa –

Leiter von Maschienenanlagen),
– C minõsítésû hajógép-üzemvezetõ (Schiffsbetriebs-

techniker CTW),
– C minõsítésû hajógépkezelõ – önálló szolgálatot tel-

jesítõ géptiszt (Schiffsmaschinist CMaW – Technischer
Alleinoffizier).

Olaszországban:
– fedélzeti tiszt (ufficiale di coperta),
– géptiszt (ufficiale di macchina).
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Lettországban:
– villamossági géptiszt hajókon (ku�u elektromeh�nií is),
– hûtõberendezés-kezelõ (ku�a sald��anas iek�rtu

ma��nists).

Hollandiában:
– elsõ tiszt [part menti (szállításban részt vevõ) hajón]

(kiegészítõ képzéssel) [stuurman kleine handelsvaart (met
aanvulling)],

– (okleveles) gépüzemvezetõ (diploma motordrijver),
– VTS tisztviselõ (VTS-functionaris).

Romániában:
a képzés célja:
– tengeri kormányos („timonier maritim”),
amelyekhez a következõ képzések szükségesek:

A Cseh Köztársaságban:
(i) fedélzeti asszisztens (palubní asistent)
20. életévét betöltött személy, aki „maturitní zkouška”

vizsgával záruló, tengerészeti akadémia vagy tengerészeti
fõiskola navigációs tanszékén szerzett képzést, kiegészít-
ve a tanulmányok ideje alatt teljesített legalább hat hóna-
pos tengeri szolgálattal, vagy legalább kétéves, hajón töl-
tött tengeri szolgálat teljesítése navigációs õrszolgálat el-
látásáért felelõs legénységi tagként, továbbá az
STCW-egyezmény (az 1978. évi Nemzetközi egyezmény
a tengerészek képzésérõl, képesítésérõl és az õrszolgálat
ellátásáról) egy szerzõdõ felének tengerészeti akadémiája
vagy fõiskolája által szervezett képzés elvégzése, amely
megfelel az egyezmény A-II/1 szakaszában meghatározott
követelményeknek, és egy sikeres vizsga letétele az MTC
(a Cseh Köztársaság tengeri fuvarozási bizottsága) által el-
ismert vizsgabizottság elõtt;

(ii) navigációs õrszolgálat ellátásával megbízott tiszt
(námoøní poruèík)

tengerészeti akadémiai vagy fõiskolai végzettség esetén
ötszáz vagy ezt meghaladó bruttó ûrtartalmú hajókon fe-
délzeti asszisztensi beosztásban töltött, legalább hat hóna-
pos szolgálati idõ, vagy egyéves szolgálati idõ egy elis-
mert tanfolyam elvégzését követõen, beleértve egy leg-
alább hat hónapos szolgálati idõt navigációs õrszolgálat
ellátásáért felelõs legénységi tagként, valamint megfele-
lõen vezetett és érvényesített fedélzeti képzési könyv tiszt-
jelöltek részére;

(iii) elsõ tiszt (první palubní dùstojník)
ötszáz vagy ezt meghaladó bruttó ûrtartalmú hajókon

navigációs õrszolgálati tiszti alkalmassági bizonyítvány és
legalább ebben a minõségben szerzett tizenkét hónapos
tengeri szolgálat;

(iv) kapitány (kapitán)
1. ötszáz és háromezer közötti bruttó ûrtartalmú hajó-

kon parancsnoki szolgálati bizonyítvány,
2. háromezer vagy ezt meghaladó bruttó ûrtartalmú ha-

jókon elsõ tiszti képesítési bizonyítvány és legalább hat
hónapos elismert tengeri szolgálat az ötszáz vagy ezt meg-
haladó bruttó ûrtartalmú hajókon elsõ tiszti minõségben,
és legalább hat hónapos elismert tengeri szolgálat három-

ezer vagy ezt meghaladó bruttó ûrtartalmú hajókon elsõ
tiszti minõségben;

(v) géptisztjelölt (strojní asistent)
20. életévét betöltött személy, akinek a képzése tengeré-

szeti akadémia vagy tengerészeti fõiskolai végzettség –
tengerészeti gépüzemi szakon, mely tartalmaz legalább hat
hónapos, hajón töltött elismert tengeri szolgálatot;

(vi) gépüzemi õrszolgálatért felelõs tiszt (strojní dùs-
tojník)

tengerészeti akadémiai vagy fõiskolai végzettség és leg-
alább hat hónapos igazolt tengeri szolgálat teljesítése gép-
tisztjelölti minõségben;

(vii) másodgéptiszt (druhý strojní dùstojník)
legalább tizenkét hónapos elismert tengeri szolgálat

harmadgéptiszti minõségben 750 kW, vagy nagyobb fõ-
gép-teljesítményû hajókon;

(viii) gépüzemvezetõ (první strojní dùstojník)
megfelelõ másodgéptiszti szolgálati bizonyítvány

3000 kW vagy nagyobb fõgép-teljesítményû hajókon és
e minõségben legalább hat hónapos elismert tengeri szol-
gálat;

(ix) elektrotechnikus (elektrotechnik)
18. életévét betöltött személy, akinek a képzése tengeré-

szeti vagy egyéb akadémia villamosmérnöki szakán tör-
tént, illetve „maturitní zkouška” vizsgával záruló mûszaki
iskolai vagy elektrotechnikusi mérnöki fõiskolai képzés-
ben vett részt, továbbá legalább tizenkét hónapos villa-
mosmérnöki területen teljesített elismert szakmai gyakor-
latot;

(x) elektrotechnikus üzemvezetõ (elektrodùstojník)
tengerészeti akadémia vagy tengerészeti fõiskola tenge-

részeti villamosmérnöki kar vagy egyéb mûszaki akadé-
mia, illetve középiskola villamosmérnöki szakirányban,
ahol minden képzés „maturitní zkouška” vizsgával vagy
záróvizsgával zárul, továbbá legalább tizenkét hónapos
tengeri szolgálat elektrotechnikusi minõségben, fenti aka-
démiai és fõiskolai végzettséggel, illetve huszonnégy hó-
napos szolgálat középiskolai végzettség esetén.

Dániában:
kilenc év általános iskolai képzés, amelyet tizen-

hét–harminchat hónapos alapképzés és/vagy tengeri szol-
gálat követ, kiegészítve a következõkkel:

(i) fedélzeti tisztek esetében egyéves szakképzés,
(ii) egyéb beosztásokban hároméves szakképzés.

Németországban:
a teljes képzési idõ tizennégy–tizennyolc év, beleértve a

hároméves szakmai alapképzést és egy év tengeren töltött
szolgálati idõt, amelyet egy- vagy kétéves szakképzés kö-
vet, ahol szükséges, kétéves navigációs gyakorlat teljesíté-
sével kiegészítve.

Lettországban:
(i) villamossági géptiszt hajókon (kuìu elektromehâniíis),
18. életévét betöltött személy, akinek a képzésének

teljes idõtartama legalább tizenkét és fél év, beleértve
legalább kilenc év általános iskolai képzést, és legalább
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hároméves szakképzést, továbbá legalább hat hónapos
tengeri szolgálati idõ elektrotechnikusi minõségben vagy
villamosmérnök-asszisztensként 750 kW vagy nagyobb
fõgép-teljesítményû hajókon. A szakképzés egy, az illeté-
kes hatóság elõtt tett speciális vizsgával zárul a Közleke-
dési Minisztérium által jóváhagyott képzési programnak
megfelelõen;

(ii) hûtõberendezés-kezelõ (kuìa saldçðanas iekârtu
maðînists),

18. életévét betöltött személy, akinek a képzésének tel-
jes idõtartama legalább tizenhárom év, beleértve legalább
kilenc év általános iskolai képzést, és legalább hároméves
szakoktatást, továbbá legalább tizenkét hónapos tengeri
szolgálat hûtõmérnök-asszisztensi minõségben. A szak-
képzés egy, az illetékes hatóság elõtt tett speciális vizsgá-
val zárul a Közlekedési Minisztérium által jóváhagyott
képzési programnak megfelelõen.

Olaszországban:
a teljes képzési idõ tizenhárom év, amelynek része a leg-

alább ötéves, vizsgával záruló szakképzés, ahol szükséges,
szakmai gyakorlattal kiegészítve.

Hollandiában:
(i) az elsõ tiszt part menti szállításban részt vevõ hajón

(kiegészítõ képzéssel) [stuurman kleine handelsvaart (met
aanvulling)], és az (okleveles) gépüzemvezetõ (diploma
motordrijver) esetében a teljes képzési idõ tizennégy év,
amelybõl legalább két évet szakképzési intézményben kell
eltölteni, tizenkét hónapos szakmai gyakorlattal kiegé-
szítve,

(ii) a VTS tisztviselõ (VTS-functionaris) esetében a tel-
jes képzési idõ legalább tizenöt év, amelybõl legalább há-
rom év felsõszintû szakképzés (HBO) vagy középszintû
szakképzés (MBO), amelyet legalább tizenkét heti elméle-
ti képzést tartalmazó nemzeti és regionális szakosító kép-
zések követnek, amelyek mindegyikét záróvizsga követi,
és amely képzésnek a nemzetközi STCW-egyezmény (az
1978. évi Nemzetközi egyezmény a tengerészek képzésé-
rõl, képesítésérõl és az õrszolgálat ellátásáról) hatálya alatt
elismert képzésnek kell lennie.

Romániában:
– tengeri kormányos („timonier maritim”):
1. 18 életévét betöltött személy;
2. a) rendelkezik a megfelelõ tengerész képzettségi ta-

núsítvánnyal (középiskolai tengerészeti tanulmányok);
tengeri hajón 24 hónapos tengeri szolgálatot teljesített ten-
gerészként, amelybõl legalább 12 hónapot az elmúlt öt év-
ben teljesített; részt vett elismert képzésen, amely elõlépte-
ti végrehajtási szintre (7 napos); vagy

b) rendelkezik a megfelelõ tengerész képzettségi tanú-
sítvánnyal (középiskolai tengerészeti tanulmányok) és
rendelkezik a tengerészeti mobil szolgálat területén rádió-
kezelõ, mûszaki kezelõ képzettségi tanúsítvánnyal; 24 hó-
napos tengeri szolgálatot teljesített tengerészként és a ten-
gerészeti mobil szolgálat területén rádiókezelõként, mû-
szaki kezelõként, vagy GMDSS-GOC kezelõként; részt

vett elismert képzésen, amely elõlépteti végrehajtási szint-
re (7 napos).

B) Tengeri halászat

Németországban:
– mélytengeri halászati kapitány (Kapitaen BG/Fischerei),
– part menti halászati kapitány (Kapitaen BLK/Fischerei),
– fedélzeti tiszt, mélytengeri halászat (Nautischer

Schiffsoffizier BGW/Fischerei),
– fedélzeti tiszt, part menti halászat (Nautischer Schiff-

soffizier BK/Fischerei);
Hollandiában:
– elsõ tiszt/elsõ géptiszt V (stuurman werktuig-

kundige V),
– gépész IV (halászhajó) (werktuigkundige IV visvaart),
– elsõ tiszt IV (halászhajó) (stuurman IV visvaart),
– elsõ tiszt/elsõ géptiszt VI (stuurman werktuigkun-

dige VI),
amely foglalkozások gyakorlásához a következõ képzé-

sek szükségesek:
– Németországban a teljes képzési idõ tizennégy–ti-

zennyolc év, beleértve a hároméves szakmai alapképzést
és egy év tengeren töltött szolgálati idõt, amelyet egy-
vagy kétéves szakképzés követ, ha szükséges, kétéves
navigációs gyakorlattal kiegészítve,

– Hollandiában a teljes képzési idõ tizenhárom–tizenöt
év, amelybõl legalább két évet szakképzõ intézményben
kell eltölteni tizenkét hónapos szakmai gyakorlattal kiegé-
szítve,
és amely képzéseknek a Torremolinosi egyezmény (Nem-
zetközi egyezmény a halászhajók biztonságáról, 1977)
hatálya alatt elismert képzésnek kell lennie.

4. Technikai ágazatok

A Cseh Köztársaságban:
– engedéllyel rendelkezõ technikus, engedéllyel ren-

delkezõ földmérõ (autorizovaný technik, autorizovaný
stavitel):

a képzés teljes idõtartama legalább kilenc év, beleértve
egy „maturitní zkouška” vizsgával (mûszaki szakközépis-
kolai vizsga) záruló négyéves mûszaki szakközépiskolai
szakképzést, és az 50/1976 Sb. sz. törvénynek (építésügyi
törvény), illetve a 360/1992 Sb. sz. törvénynek megfele-
lõen az építõipar egyes szakmai tevékenységeinek végzé-
sét lehetõvé tevõ szakmai képesítõ vizsgával záruló öt év
szakmai gyakorlatot;

– vasúti jármûvezetõ (fyzická osoba øídící drá�ní vozidlo):
a képzés teljes idõtartama legalább tizenkét év, beleért-

ve egy legalább nyolcéves általános iskolai képzést, vala-
mint egy legalább négyéves középiskolai szakképzést,
amely egy „maturitní zkouška” vizsgával zárul és a gépjár-
mûvek hajtóerejével kapcsolatos záróvizsgával végzõdik;

– pályaátvizsgáló technikus (drá�ní revizní technik):
a képzés teljes idõtartama legalább tizenkét év, beleért-

ve egy legalább nyolcéves általános iskolai képzést, vala-
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mint egy gépipari vagy egy elektrotechnikai szak-
középiskolában elvégzendõ legalább négyéves, „maturitní
zkouška” vizsgával záruló középiskolai szakképzést;

– gépjármûvezetõ oktató (uèitel autoškoly):
24. életévét betöltött személy, akinek képzéséhez leg-

alább tizenkét év képzés szükséges, beleértve egy legalább
nyolcéves általános iskolai képzést, valamint egy, a közle-
kedésre vagy a gépészetre specializálódott, legalább négy-
éves, „maturitní zkouška” vizsgával záruló középiskolai
szakképzést;

– gépjármûvek közúti alkalmasságának vizsgálatát
végzõ államilag elismert technikus (kontrolní technik
STK):

21. életévét betöltött személy, akinek képzése legalább
tizenkét év idõtartamú, beleértve egy legalább nyolcéves
általános iskolai képzést, valamint egy legalább négyéves,
„maturitní zkouška” vizsgával záruló középiskolai szak-
képzést, és amelyet egy legalább kétéves mûszaki gyakor-
lat követ. Az érintett személynek rendelkeznie kell gépko-
csivezetõi engedéllyel, a bûnügyi nyilvántartásban nem
szerepelhet, továbbá el kell végeznie egy legalább száz-
húsz órás speciális képzést államilag elismert technikusok
számára, amelynek a végén sikeres vizsgát kell tennie;

– gépjármûvek kipufogógázát vizsgáló szerelõ
(mechanik mìøení emisí):

a képzés teljes idõtartama legalább tizenkét év, beleért-
ve egy legalább nyolcéves általános iskolai képzést és egy
négyéves, „maturitní zkouška” vizsgával záruló középis-
kolai szakképzést, továbbá hároméves mûszaki gyakorlat
teljesítése, végül „a gépjármûvek kipufogógázát vizsgáló
szerelõk” számára szervezett nyolcórás speciális képzés
teljesítése, amelynek befejezését követõen sikeres vizsgát
kell tenni;

– I. osztályú kapitány (kapitán I. tøídy):
a képzés teljes idõtartama legalább tizenöt év, beleértve

egy nyolcéves általános iskolai képzést, és hároméves
szakképzést, amely „maturitní zkouška” vizsgával és egy
alkalmassági bizonyítvánnyal igazolt másik vizsgával ér
véget. Ezt a szakoktatást négyéves szakmai gyakorlat kö-
veti, melynek befejezéseképpen záróvizsgát kell tenni;

– mûemléki mûkincsek restaurátora (restaurátor pamá-
tek, které jsou díly umìleckých øemesel):

a képzés teljes idõtartama tizenkét év: „maturitní zkouš-
ka” vizsgával záruló teljes mûszaki középiskolai szakkép-
zés restaurátori szakon, vagy „maturitní zkouška” vizsgá-
val záruló tíz–tizenkét éves képzés restaurátorképzéshez
kapcsolódó szakon, továbbá öt év szakmai gyakorlat. Ab-
ban az esetben, ha a mûszaki szakközépiskolai képzés
szakmai záróvizsgával végzõdik, nyolc év szakmai gya-
korlat szükséges;

– nem mûemléki mûkincsek restaurátora múzeumi és
kiállítási gyûjtemények és egyéb kulturális értékek számá-
ra (»restaurátor dìl výtvarných umìní, která nejsou památ-
kami a jsou ulo�ena ve sbírkách muzeí a galerií, a ostatních
pøedmìtù kulturní hodnoty«):

a képzés teljes idõtartama tizenkét év „maturitní zkouš-
ka” vizsgával záruló teljes mûszaki szakközépiskolai kép-
zés keretében, melynek befejezése után öt év szakmai ta-
pasztalat megszerzése szükséges;

– hulladékgazdálkodó (odpadový hospodáø):
a képzés teljes idõtartama legalább tizenkét év, bele-

értve egy legalább nyolcéves általános iskolai képzést, és
legalább négyéves, „maturitní zkouška” vizsgával záruló
középiskolai szakképzést, és hulladékgazdálkodás terén
tíz évnél nem régebben szerzett, legalább ötéves szakmai
gyakorlat;

– robbantásvezetõ (technický vedoucí odstøelù):
a képzés teljes idõtartama legalább tizenkét év, beleért-

ve egy legalább nyolcéves általános iskolai képzést és leg-
alább négyéves, „maturitní zkouška” vizsgával záruló kö-
zépiskolai szakképzést, amely kiegészül:

= két év föld alatti robbantói (föld alatti tevékeny-
ségre vonatkozóan) vagy egy év külszíni (külszíni
tevékenységre vonatkozóan) gyakorlattal; beleért-
ve hat hónapos robbantási asszisztensi tevékeny-
séget,

= százórás gyakorlati és elméleti képzéssel, amely az
illetékes körzeti bányászati hatóság elõtt tett vizs-
gával zárul,

= legalább hat hónapos, a nagy volumenû robbantási
munkák tervezését és kivitelezését bizonyító szak-
mai gyakorlattal,

= harminckét órás gyakorlati és elméleti képzéssel,
amely a cseh bányászati hatóság elõtt tett vizsgá-
val zárul.

Olaszországban:
– földmérõ (geometra),
– képesített gazda (perito agrario),
amelyekhez legalább tizenhárom év szakközépiskolai

képzés szükséges, amelybõl nyolc év a kötelezõ iskolai
képzés, azt követi az ötéves középfokú képzés, beleértve a
hároméves szakképzést, amelynek befejezésekor szakmai
érettségi vizsgát kell tenni, továbbá ki kell egészíteni:

(i) a földmérõk esetében: földmérõ irodában eltöltött
legalább kétéves szakmai gyakorlattal vagy ötéves munka-
helyi gyakorlattal,

(ii) a képesített gazda esetében: legalább kétéves szak-
mai gyakorlat teljesítésével,
és amelyet záróvizsga követ.

Lettországban:
– segéd-mozdonyvezetõ [vilces lîdzekïa vadîtâja (ma-

ðînista) palîgs],
18. életévét betöltött személy, akinek a képzése leg-

alább tizenkét év idõtartamú képzést jelent, beleértve egy
legalább nyolcéves általános iskolai képzést, valamint egy
legalább négyéves, a munkaadó elõtt tett speciális vizsgá-
val záruló szakképzést. A tevékenység gyakorlásához
szükséges az illetékes hatóság által ötéves idõtartamra ki-
bocsátott képesítési bizonyítvány.

Hollandiában:
– végrehajtó (gerechtsdeurwaarder),
– mûfogsorkészítõ (tandprotheticus),
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amelyekhez a következõ tanulmányok és szakképzés
szükségesek:

– a végrehajtó (gerechtsdeurwaarder) esetében össze-
sen tizenkilenc év, beleértve a nyolcéves kötelezõ oktatást,
majd a nyolcéves középfokú oktatást és annak keretén be-
lül négyéves mûszaki képzést, amely befejezését követõen
záróvizsgát kell tenni, és amelyet hároméves elméleti és
gyakorlati szakképzés egészít ki;

– mûfogsorkészítõ (tandprotheticus) esetében összesen
tizenöt év teljes idõs és három év részidõs képzés, beleért-
ve a nyolc év alapfokú oktatást, majd a négy év általános
középfokú oktatást, három év szakképzés teljesítését,
amely fogtechnikusi elméleti és gyakorlati képzést tartal-
maz, kiegészítve egy hároméves részidõs mûfogsor-készí-
tõi képzéssel, amelyet záróvizsga követ.

Ausztriában:
– erdész (Foerster),
– mûszaki tanácsadó (Technisches Buero),
– munkaerõ-kölcsönzés (Ueberlassung von Arbeits-

kraeften – Arbeitsleihe),
– munkaközvetítõ (Arbeitsvermittlung),
– befektetési tanácsadó (Vermoegensberater),
– magánnyomozó (Berufsdetektiv),
– biztonsági õr (Bewachungsgewerbe),
– ingatlanügynök (Immobilienmakler),
– ingatlankezelõ (Immobilienverwalter),
– építésvezetõ (Bautraeger, Bauorganisator, Baubetreuer),
– adósságbehajtó (Inkassoinstitut),
amely képzések legalább tizenöt év idõtartamú oktatást

és képzést jelentenek, magukban foglalva nyolc év kötele-
zõ iskolai oktatást, amelyet legalább ötéves középfokú
mûszaki vagy kereskedelmi tanulmányok követnek,
amelyet mûszaki vagy kereskedelmi érettségi vizsga kö-
vet, kiegészítve legalább két év munkahelyi oktatással és
képzéssel, amelyet szakmai vizsga követ,

– biztosítási tanácsadó (Berater in Versicherungsange-
legenheiten),

amely legalább tizenöt év idõtartamú oktatást és képzést
jelent, beleértve legalább hatéves képzést meghatározott
képzési rendszerben, hároméves szakiskolai képzésre, il-
letve hároméves szakmai gyakorlati és képzési idõszakra
osztva, amelyet záróvizsga követ,

– építõmester/tervezés és mûszaki számítás (Planender
Baumeister),

– ácsmester/tervezés és mûszaki számítás (Planender
Zimmermeister),

amely fenti két képzés legalább tizennyolc év idõtartamú
oktatást és képzést jelent, beleértve legalább kilenc év szak-
képzést négy év középfokú mûszaki képzésre, illetve ötéves
szakmai gyakorlatra és képzésre osztva, amelyet szakmai
vizsga követ a szakma gyakorlására, gyakornokok képzésére
való jogosultság megszerzéséért, amennyiben e képzés az
épületek tervezéséhez, mûszaki számítások elvégzéséhez és
az építési munka felügyeletéhez való jogosultsághoz kapcso-
lódik („a Mária Terézia-féle kiváltság”),

– kereskedelmi könyvelõ (Gewerblicher Buchhalter) a
kereskedelmi és ipari tevékenységekrõl szóló osztrák tör-
vény (Gewerbeordnung, 1994) alapján,

– egyéni könyvelõ (Selbstaendiger Buchhalter) a szám-
vitel körébe tartozó szakmákról szóló osztrák jogszabály
(Bundesgesets über die Wirtschaftstreuhandberufe, 1999)
alapján.

Lengyelországban:
– gépjármûvek közúti alkalmasságának alapszintû

vizsgálatát végzõ diagnosztikai technikus gépjármû-vizs-
gáztatási állomáson (diagnosta przeprowadzaj¹cy badania
techniczne w stacji kontroli pojazdów o podstawowym
zakresie badañ):

a képzés nyolcéves általános iskolai képzést, valamint
ötéves, gépjármûvekre specializálódott középiskolai mû-
szaki szakképzést foglal magába, továbbá egy gépjár-
mû-vizsgáztatási állomáson vagy gépjármûszerelõ mû-
helyben eltöltött hároméves gyakorlatot, illetve a gépjár-
mûvek közúti alkalmasságának a vizsgálatáról szóló képe-
sítõ vizsga sikeres letételével záruló ötvenegy órás alap-
tanfolyam teljesítését;

– gépjármûvek közúti alkalmasságának vizsgálatát
végzõ diagnosztikai technikus a körzeti gépjármû-vizs-
gáztatási állomáson (diagnosta przeprowadzaj¹cy badania
techniczne pojazdu w okrêgowej stacji kontroli pojaz-
dów):

a képzés nyolcéves általános iskolai képzést, valamint
ötéves, gépjármûvekre specializálódott mûszaki középis-
kolai szakképzést foglal magába, továbbá egy gépjár-
mû-vizsgáztatási állomáson vagy gépjármû szerelõ mû-
helyben eltöltött négyéves gyakorlatot, illetve a gépjármû-
vek közúti alkalmasságának a vizsgálatáról szóló minõsítõ
vizsgával záruló ötvenegy órás alaptanfolyam teljesítését;

– gépjármûvek közúti alkalmasságának vizsgálatát
végzõ diagnosztikai technikus gépjármû-vizsgáztatási ál-
lomáson (diagnosta wykonuj¹cy badania techniczne po-
jazdów w stacji kontroli pojazdów):

(i) a képzés nyolcéves általános iskolai képzést, vala-
mint ötéves, gépjármûvekre specializálódott mûszaki kö-
zépiskolai szakképzést foglal magába, továbbá egy gépjár-
mû-vizsgáztatási állomáson vagy gépjármû szerelõ mû-
helyben eltöltött négyéves igazolt gyakorlatot, vagy

(ii) a képzés nyolcéves általános iskolai képzést, vala-
mint ötéves, nem gépjármûvekre specializálódott mûszaki
középiskolai szakképzést foglal magába, továbbá egy gép-
jármû-vizsgáztatási állomáson vagy gépjármû szerelõ mû-
helyben eltöltött nyolcéves igazolt gyakorlatot, melynek
keretében összesen száztizenhárom óra általános és szak-
irányú képzés folyik, és minden tanulmányi egység vizs-
gával végzõdik.

Az órákban meghatározott idõtartamot és a diagnoszti-
kai technikusok részére elõírt átfogó képzés keretében tar-
tott szakképzés általános tartalmát a 2002. november 28-i
infrastrukturális miniszteri rendelet a diagnosztikai techni-
kusokra vonatkozó részletes követelményekrõl külön sza-
bályozza (HL 208/2002. szám, 1769. pont);
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– forgalmi szolgálattevõ (dy¿urny ruchu):
(i) a képzés egy legalább nyolcéves általános iskolai

képzést, valamint egy legalább négyéves, vasútforgalmi
középiskolai szakképzést foglal magába, továbbá egy
negyvenöt napos forgalmi szolgálattevõ képzést, melynek
befejezésekor minõsítõ vizsgát kell tenni, vagy

(ii) a képzés legalább nyolcéves általános iskolai kép-
zést, valamint legalább ötéves, a vasúti közlekedésre spe-
cializálódott középiskolai szakképzést foglal magába, to-
vábbá egy hatvanhárom napos forgalmi szolgálattevõ kép-
zést, melynek befejezésekor minõsítõ vizsgát kell tenni.

5. Az Egyesült Királyságban akkreditált nemzeti szakmai
képesítést (National Vocational Qualifications) nyújtó

és skót szakmai képesítést (Scottish Vocational
Qualifications) nyújtó akkreditált képzések

– Regisztrált állatorvosi asszisztens (listed veterinary
nurse),

– bányavillamossági gépészmérnök (mine electrical
engineer),

– bányamérnök (mine mechanical engineer),
– fogász (dental therapist),
– dentálhigiénikus (dental hygienist),
– okleveles látszerész (dispensing optician),
– bányászati megbízott (mine deputy),
– felszámolóbiztos (insolvency practitioner),
– tulajdonátruházási ügyekkel foglalkozó közjegyzõ

(licensed conveyancer),
– elsõ tiszt – teherhajókon/személyhajókon – korlátlan

mûködési területen (first mate – freight/passenger ships –
unrestricted),

– második tiszt – teherhajókon/személyhajókon –
korlátlan mûködési területen (second mate –
freight/passenger ships – unrestricted),

– harmadik tiszt – teherhajókon/személyhajókon –
korlátlan mûködési területen (third mate –
freight/passenger ships – unrestricted),

– fedélzeti tiszt – teherhajókon/személyhajókon –
korlátlan mûködési területen (deck officer –
freight/passenger ships – unrestricted),

– géptiszt – teherhajókon/személyhajókon – korlátlan
kereskedelmi területen (engineer officer –
freight/passenger ships – unlimited trading area),

– képesített hulladékkezelési szakember (certified
technically competent person in waste management).

A fenti képzések az Egyesült Királyság Nemzeti
Szakmai Képesítési Rendszerének (United Kingdom
National Framework of Vocational Qualifications) 3. és
4. szintû olyan szabályozott képzései, amelyek
elvégzésérõl olyan bizonyítványt adnak ki, amelyet a
Nemzeti Szakmai Képesítési Tanács Nemzeti Szakmai
Képesítésként (National Vocational Qualifications,
NVQ), illetve Skóciában Skóciai Szakmai Képesítésként
(Scottish Vocational Qualifications) akkreditált.

Ezeket a képesítési szinteket a következõk szerint hatá-
rozták meg:

– 3. szint: alkalmasság különféle komplex és nem ru-
tinjellegû tevékenységek széles körének ellátására külön-
féle helyzetekben. Nagyfokú felelõsségvállalás és önálló-
ság szükséges, gyakran mások munkájának az irányítása
és ellenõrzése is,

– 4. szint: alkalmasság komplex, mûszaki vagy szak-
mai jellegû tevékenységek széles körének az elvégzésére
különféle helyzetekben, nagyfokú felelõsségvállalás és
önállóság tanúsítása mellett, mely gyakran magában fog-
lalja a mások munkájáért való felelõsségvállalást és az erõ-
forrásokkal való gazdálkodást is.

II. Szabályozott képzések

Az Egyesült Királyságban:
Az Egyesült Királyság Nemzeti Szakmai Képesítési

Rendszerének (United Kingdom National Framework of
Vocational Qualifications) 3. és 4. szintû olyan szabályo-
zott képzései, amelyek elvégzésérõl olyan bizonyítványt
adnak ki, amelyet a Nemzeti Szakmai Képesítési Tanács
Nemzeti Szakmai Képesítésként (National Vocational
Qualifications, NVQ), illetve Skóciában Skóciai Szakmai
Képesítésként (Scottish Vocational Qualifications) akkre-
ditált.

Ezeket a képesítési szinteket a következõk szerint hatá-
rozták meg:

– 3. szint: alkalmasság különféle, komplex és nem ru-
tinjellegû tevékenységek széles körének ellátására külön-
féle helyzetekben, ahol nagyfokú felelõsségvállalás és ön-
állóság szükséges, gyakran mások munkájának az irányí-
tása és ellenõrzése is,

– 4. szint: alkalmasság komplex, mûszaki vagy szak-
mai jellegû tevékenységek széles körének az elvégzésére
különféle helyzetekben, nagyfokú felelõsségvállalás és
önállóság tanúsítása mellett, mely gyakran magában fog-
lalja a mások munkájáért való felelõsségvállalást és az erõ-
forrásokkal való gazdálkodást is.

Németországban:
– a mûszaki asszisztens [technische(r) Assistent(in)],

kereskedelmi asszisztens [kaufmaennische(r) Assis-
tent(in)], szociális szakmák (soziale Berufe) és az állami-
lag elismert légzés- és beszédtechnikai, hangképzési inst-
ruktor [staatlich gepruefte(r) Atem-, Sprech- und Stimm-
lehrer(in)] szakmák gyakorlására elõkészítõ szabályozott
képzések legalább tizenhárom éves teljes idõtartammal,
amelyekhez a középfokú oktatás (mittlerer Bildung-
sabschluss) sikeres elvégzése szükséges, és magukban
foglalják a következõket:

(i) legalább három év [a képzés minimális idõtartamát
három évrõl két évre lehet rövidíteni, ha az érintett sze-
mély egyetemi tanulmányok folytatására jogosító képesí-
téssel rendelkezik („Abitur”), vagyis 13 év elõzetes kép-
zés, vagy a „Fachhocheschule”-be történõ felvételre jogo-
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sító képesítés („Fachhochschulreife”), vagyis 12 év elõze-
tes képzés] szakosított iskolai (Fachschule) szakképzés,
amely záróvizsgával végzõdik, és ha lehetséges, egy- vagy
kétéves szakosító képzéssel egészül ki, amely szintén zá-
róvizsgával végzõdik, vagy

(ii) legalább két és fél év szakosított iskolai (Fachschu-
le) szakképzés, amely záróvizsgával végzõdik, és hat hó-
napnál nem rövidebb szakmai gyakorlattal vagy hat hó-
napnál nem rövidebb, meghatározott intézményben eltöl-
tött gyakornoksággal egészül ki, vagy

(iii) legalább két év szakosított iskolai (Fachschule)
szakképzés, amely záróvizsgával végzõdik, és egy évnél
nem rövidebb szakmai gyakorlattal vagy egy évnél nem
rövidebb, meghatározott intézményben eltöltött gyakor-
noksággal egészül ki;

– az államilag elismert [staatlich gepruefte(r)] techni-
kus [Techniker(in)], üzemgazdász [Betriebswirt(in)], for-
matervezõ [Gestalter(in)] és családgondozó [Familien-
pfleger(in)] szakmákra vonatkozó szabályozott képzések
összesen tizenhat évnél nem rövidebb idõtartammal, ame-
lyeknek része a (kilenc évnél nem rövidebb idõtartamú)
kötelezõ iskola vagy ezzel egyenértékû oktatás és képzés
sikeres elvégzése, és egy három évnél nem rövidebb szak-
iskolai (Berufsschule) képzés sikeres elvégzése, és ame-
lyek legalább két év szakmai gyakorlat, két évnél nem rö-
videbb nappali képzés vagy ennek megfelelõ idõtartamú,
nem nappali rendszerû képzés teljesítését foglalják ma-
gukban,

– szabályozott képzések és szabályozott munkavégzés
közbeni képzések összesen tizenöt évnél nem rövidebb
idõtartammal, amelyeknek része a (kilenc évnél nem rövi-
debb idõtartamú) kötelezõ iskola és szakképzés (általában
három év) sikeres elvégzése, melyek általában magukban
foglalnak legalább két év szakmai gyakorlatot (az esetek
többségében három évet), és a munkavégzés közbeni kép-
zés részeként egy vizsgát, amelyre a felkészítõ képzés a
szakmai gyakorlattal egy idõben (legalább 1000 órában)
vagy nappali képzésben zajlik (legalább egy évig).

Hollandiában:
– összesen tizenöt évnél nem rövidebb, nappali rend-

szerben zajló szabályozott képzések, amelyeknek része
nyolc év alapfokú oktatás és négy év középfokú általános
oktatás (MAVO), vagy felkészítõ szakoktatás (VBO) vagy
magasabb szintû általános középfokú oktatás teljesítése,
és amelyhez három- vagy négyéves képzés teljesítése
szükséges középfokú szakképzõ fõiskolán (MBO), ame-
lyet záróvizsga követ,

– összesen tizenhat évnél nem rövidebb, nappali rend-
szerben zajló szabályozott képzés, amelyeknek része
nyolc év alapfokú oktatás és négy év legalább felkészítõ
szakoktatás (VBO) vagy magasabb szintû általános közép-
fokú oktatás teljesítése, és amelyhez legalább négyéves
szakképzés teljesítése szükséges a gyakornoki rendszer-
ben, amely tartalmaz legalább heti egy nap elméleti okta-
tást fõiskolán, a többi napon gyakorlati képzést gyakorlati
képzési központban vagy vállalatnál, és amelyet második
vagy harmadik szintû záróvizsga követ.

Ausztriában:
– A felsõszintû szakiskolák (Berufsbildende Hoehere

Schulen), valamint mezõgazdasági és erdészeti felsõokta-
tási intézmények (Hoehere Land- und Forstwirtschaftliche
Lehranstalten) képzései, beleértve a különleges formákat
(einschliesslich der Sonderformen), amelyek szerkezetét
és szintjét a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelke-
zések határozzák meg.

E képzések teljes hossza legalább tizenhárom év, öt év
szakképzést foglalnak magukban, és záróvizsga követi
õket, amelynek letétele bizonyítja a szakmai alkalmas-
ságot.

– A mesteriskolák (Meisterschulen), mesterosztályok
(Meisterklassen), ipari mesteriskolák (Werkmeisterschu-
len) és építõmûves iskolák (Bauhandwerkerschulen) kép-
zései, amelyek szerkezetét és szintjét a törvényi, rendeleti
és közigazgatási rendelkezések határozzák meg.

E képzések teljes hossza legalább tizenhárom év: kilenc
év kötelezõ oktatást foglalnak magukban, amelyet leg-
alább három év szakképzés követ szakosított iskolában
vagy legalább három év képzés vállalatnál és párhuzamo-
san szakképzõ iskolában (Berufsschule), amelyek mind-
egyikét záróvizsga követi, és legalább egyéves képzés el-
végzése egészíti ki mesteriskolában (Meisterschule), mes-
terosztályban (Meisterklasse), ipari mesteriskolában
(Werkmeisterschule) vagy építõmûves iskolában (Bau-
handwerkerschule). Az esetek többségében a képzési idõ
legalább tizenöt év, beleértve a szakmai gyakorlat idejét,
amely vagy megelõzi a képzést ezekben az intézmények-
ben, vagy részidõs képzéssel együtt zajlik (legalább
960 órában).

Az oktatási és kulturális miniszter
36/2007. (XI. 13.) OKM

rendelete
a szakmai tapasztalat elismerésének szabályai alá

tartozó egyes szakmai tevékenységek felsorolásáról

A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl
szóló 2001. évi C. törvény 67. § (2) bekezdésének d) pont-
jában kapott felhatalmazás alapján, az oktatási és kulturá-
lis miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 167/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatá-
rozott feladatkörömben eljárva, a következõket rende-
lem el:

1. §

(1) Ez a rendelet közzéteszi a külföldi bizonyítványok
és oklevelek elismerésérõl szóló 2001. évi C. törvény
(a továbbiakban: Elismerési tv.) 34–36. §-ában meghatá-
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rozott azon tevékenységek listáját, amelyek a szakmai ta-
pasztalaton alapuló elismerés rendszerének hatálya alá tar-
tozó külön tevékenységeknek minõsülnek.

(2) Az Elismerési tv. 34. §-ában meghatározott tevé-
kenységeket e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az Elismerési tv. 35. §-ában meghatározott tevé-
kenységeket e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(4) Az Elismerési tv. 36. §-ában meghatározott tevé-
kenységeket e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép ha-
tályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követõen benyúj-
tott kérelmekre kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a szakmai
gyakorlaton alapuló elismerés rendszerérõl szóló 7/2004.
(III. 8.) OM rendelet hatályát veszti.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

3. §

Ez a rendelet a szakmai képesítések elismerésérõl szóló,
az Európai Parlament és a Tanács 2005/36/EK irányelve
(2005. szeptember 7.) IV. mellékletének való megfelelést
szolgálja.

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

12 OKTATÁSI KÖZLÖNY 1. szám

1. számú melléklet a 36/2007. (XI. 13.) OKM rendelethez

1

NICE-nómenklatúra (megfelel az ISIC 23–40 fõcsoportnak)

23. fõcsoport Textilanyagok gyártása
232 Textilanyagok gyártása és feldolgozása gyapjúfeldolgozó gépeken
233 Textilanyagok gyártása és feldolgozása pamutfeldolgozó gépeken
234 Textilanyagok gyártása és feldolgozása selyemfeldolgozó gépeken
235 Textilanyagok gyártása és feldolgozása len- és kenderfeldolgozó gépeken
236 Egyéb textilalapanyagokat (juta, keményrost stb.) feldolgozó ipar, kötélgyártás
237 Kötött és hurkolt termékek gyártása
238 Textilkészáru gyártása
239 Egyéb textilipari tevékenységek

24. fõcsoport Lábbelik, ruházati kiegészítõk és ágynemûk gyártása
241 Lábbeligyártás (gumi- és facipõk kivételével)
242 Egyedi méretes cipõk gyártása és javítása
243 Ruhagyártás (a szõrmeáruk kivételével)
244 Matracok és ágynemûk gyártása
245 Bõr- és szõrmeipar

25. fõcsoport Faipari termékek és parafa termékek gyártása a bútorgyártás kivételével
251 Fûrészáruk készítése és famegmunkálás
252 Félkész faáruk gyártása
253 Fa építõanyagok sorozatgyártása a parkettagyártást is beleértve
254 Fa tárolóeszközök gyártása
255 Egyéb faipari termékek gyártása (bútorok kivételével)
259 Szalmaáruk, parafa, kosártermékek, fonott áru és rattan termékek gyártása, kefe-

gyártás
26. fõcsoport 260 Fabútorok gyártása
27. fõcsoport Papírgyártás és papírtermékek gyártása

271 Papírmassza-, papír- és kartongyártás
272 Papír- és kartonfeldolgozás, cellulóztermékek gyártása

28. fõcsoport Nyomdaipar, kiadói tevékenységek és azokhoz kapcsolódó tevékenységek
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29. fõcsoport Bõripar
291 Bõrgyártás (cserzés és bõrkikészítés)
292 Bõráru gyártása

korábbi 30. fõcsoport Gumi és mûanyagtermékek, szintetikus szálak és keményítõ alapanyagú termékek gyártása
301 Gumi és azbeszt feldolgozása
302 Mûanyag feldolgozása
303 Mûszálak gyártása

korábbi 31. fõcsoport Vegyipar
311 Vegyipari alapanyaggyártás és azok további feldolgozása
312 Vegyipari termékek különleges feldolgozása, különösen mezõgazdasági és ipari fel -

használás céljaira (beleértve az ISIC 312. csoporthoz tartozó növényi vagy állati ere -
detû zsírokat és olajokat is)

313 Vegyipari termékek különleges feldolgozása, különösen háztartási vagy irodai hasz -
nálatra (a gyógyászati és gyógyszerészeti termékek kivételével) (korábbi ISIC 319
csoport)

32. fõcsoport 320 Ásványolajipar
33. fõcsoport Nem fémtartalmú ásványok feldolgozása

331 Égetett építõanyag gyártás
332 Üveggyártás és üvegipari termékek gyártása
333 Kerámiatermékek gyártása, beleértve a finom kerámia és a hõálló termékek gyártá-

sát is
334 Cement-, mész- és gipszgyártás
335 Beton, cement és gipsz alapanyagú építõanyagok gyártása
339 Kõmegmunkálás és -feldolgozás és egyéb nem fémtartalmú ásványanyagtermékek

gyártása
34. fõcsoport Vas- és fémgyártás és -feldolgozás

341 Vas- és acélipar (az ESZAK-Szerzõdésben meghatározottak szerint, beleértve a kok-
szoló üzemeket is)

342 Acélcsõgyártás
343 Drótgyártás, hideghúzás, hidegen hengerelt szalag gyártás, hidegsajtolás
344 Fémgyártás és -feldolgozás
345 Fémöntöde

35. fõcsoport Fémipari termékek gyártása (a gép- és jármûgyártás kivételével)
351 Fémkovácsolás, -sajtolás, -préselés
352 Másodlagos átalakítás és felületkezelés
353 Fémszerkezetek gyártása
354 Kazán- és ipari edények gyártása
355 Szerszám- és szerelvénygyártás, fém alapanyagú késztermékgyártás (kivéve az

elektromos berendezéseket)
359 Kiegészítõ lakatosipari tevékenységek

36. fõcsoport Gépgyártás (elektromos gépek kivételével)
361 Mezõgazdasági gépek és traktorok gyártása
362 Irodagépgyártás
363 Fémfeldolgozó és egyéb szerszámgépek, valamint ezek tartozékai és egyéb gépi haj-

tású szerszámok gyártása
364 Textilipari gépek és tartozékaik gyártása, varrógépgyártás
365 Élelmiszer-ipari és italgyártó, valamint vegyipari és kapcsolódó iparági berendezé-

sek gyártása
366 Kohó-, hengermûvi és bányaipari berendezések gyártása, vas- és acélöntödék beren-

dezéseinek, valamint építõipari berendezések gyártása, emelõberendezések és szállí -
tóeszközök gyártása
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367 Erõátviteli berendezések gyártása (fogaskerék, gördülõcsapágy stb.)
368 Gépgyártás egyéb iparágak számára
369 Egyéb gépipari termékek gyártása

37. fõcsoport Elektrotechnikai ipar
371 Villamos vezetékek és kábelek gyártása
372 Villanymotorok, -generátorok, -transzformátorok, -kapcsoló berendezések és a villa-

mosenergia-szolgáltatással kapcsolatos egyéb hasonló berendezések gyártása
373 Ipari elektromos eszközök, berendezések és felszerelések gyártása
374 Távközlési berendezések, mérõberendezések, egyéb mérõ- és szabályozóeszközök

és elektromos gyógyászati termékek gyártása
375 Elektromos eszközök és berendezések, rádió és televízió vevõkészülékek, elektro -

akusztikai eszközök és berendezések gyártása
376 Háztartási berendezések és eszközök gyártása
377 Lámpák és világítóeszközök gyártása
378 Elem- és akkumulátorgyártás
379 Elektrotechnikai termékek javítása, összeszerelése és szakszerû beszerelése

korábbi 38. fõcsoport Jármûgyártás
383 Gépjármû- és gépjármûalkatrész-gyártás
384 Gépjármû-, motorkerékpár- és kerékpárjavítás
385 Motorkerékpár- és kerékpárgyártás, illetve -alkatrészgyártás
389 Egyéb jármûgyártás

39. fõcsoport Egyéb feldolgozóipar
391 Finommechanikai mûszerek, mérõ és ellenõrzõ berendezések gyártása
392 Orvosi és ortopédiai segédeszközök gyártása (ortopéd cipõk kivételével)
393 Fényképészeti és optikai készülékek és berendezések gyártása
394 Óragyártás és -javítás
395 Ékszerkészítés és drágakõ-megmunkálás
396 Hangszerek gyártása és javítása
397 Játékok, sport- és szabadidõtermékek gyártása
399 Egyéb feldolgozóipari ágazatok

40. fõcsoport Építõipar
400 Építés (általános); bontás
401 Házépítés szerkezetkész állapotig (lakás célú vagy egyéb)
402 Mélyépítés, útépítés, hídépítés, vasútépítés stb.
403 Szerelés
404 Kulcsrakész átadás

2

NICE-nómenklatúra

20. A. fõcsoport 200 Állati és növényi eredetû zsírok és olajok gyártása
20. B. fõcsoport Élelmiszergyártó ágazatok (italgyártó ágazatok kivételével)

201 Vágóhidak, húsipar, húskonzervipar
202 Tej és tejtermékek gyártása
203 Gyümölcs és zöldség konzervgyártás, -tartósítás
204 Halászati termékek konzerválása, tartósítása
205 Malomipari termékek
206 Sütõipari termékek, beleértve a cukrászatot és a hosszan eltartható sütõipari termé-

keket is
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207 Cukoripar
208 Kakaó-, csokoládé- és cukorkagyártó ipar
209 Egyéb élelmiszer-ipari ágazat

21. fõcsoport Italgyártás
211 Etilalkohol gyártása erjesztéssel, élesztõ és szeszes italok gyártása
212 Bor és egyéb nem malátatartalmú szeszes italok gyártása
213 Sörgyártás és malátázás
214 Üdítõital-gyártás és ásványvíz-palackozás

korábbi 30. fõcsoport Gumi- és mûanyagfeldolgozás, mûszálas és szintetikus fonalak, valamint keményítõ alap-
anyagú termékek gyártása
304 Keményítõ alapanyagú termékek gyártása

3

ISIC-nómenklatúra

korábbi 855 Fodrászatok, a pedikûrösök és a kozmetikus- és fodrászképzõ intézetek tevékenysé-
geinek a kivételével

2. számú melléklet a 36/2007. (XI. 13.) OKM rendelethez

1

ISIC-nómenklatúra

korábbi 04. fõcsoport Halászat
043 Belvízi halászat

korábbi 38. fõcsoport Jármû- és jármûalkatrész-gyártás
381 Hajógyártás, hajójavítás
382 Vasúti jármûvek és vasúti jármûalkatrész-gyártás
386 Repülõgépgyártás (beleértve az ûrjármûveket is)

korábbi 71. fõcsoport A közlekedés kiegészítõ tevékenységei, valamint egyéb tevékenységek:
korábbi 711 Háló- és étkezõkocsi-üzemeltetés; vasúti jármûvek karbantartása javítómûhelyben;

vasúti kocsik takarítása
korábbi 712 A városi, külvárosi és helyközi közlekedésben részt vevõ jármûvek karbantartása
korábbi 713 Egyéb, a közúti személyszállításban részt vevõ jármûvek (gépjármûvek, autóbuszok,

taxik) karbantartása
korábbi 714 Közúti kiegészítõ berendezések üzemeltetése és karbantartása (díjköteles utak, alag -

utak és hidak, autóbusz-pályaudvarok, autóparkolók, autóbusz és villamos garázsok
és remizek)

korábbi 716 A belvízi hajózás kiegészítõ tevékenységei (például vízi utak, kikötõk és egyéb vízi
közlekedési berendezések üzemeltetése és karbantartása, vontató és révkalauz szol -
gáltatások nyújtása a kikötõkben, bóják telepítése, hajók berakodása/kirakodása és
egyéb hasonló szolgáltatások nyújtása, például hajómentés, csónakházvontatás és
-üzemeltetés)

73. fõcsoport Postai és távközlési szolgáltatások
korábbi 85. fõcsoport Személyi szolgáltatások

854 Mosoda, vegytisztító és kelmefestõ szolgáltatás
korábbi 856 Fényképész-mûtermek: portréfényképészet és kereskedelmi fényképészeti szolgálta-

tás a sajtófotózás kivételével
korábbi 859 Egyéb személyi szolgáltatások (beleértve az épület- vagy helyiségfenntartási és

-takarítási szolgáltatásokat is)
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2

ISIC-nómenklatúra

A következõ nem helyhez kötött tevékenységek:
a) áruvásárlási és -értékesítési tevékenységek:
– vándorkereskedõk és házalók (korábbi ISIC 612 csoport)
– rögzített standok kivételével, fedett vagy nyitott piacokon kereskedõk,
b) az ilyen tevékenységek nem helyhez kötött jellegû végzését kifejezetten kizáró vagy nem említõ egyéb átmeneti

intézkedések alá tartozó tevékenységek.

3

ISIC-nómenklatúra 718 és 720 csoportja

A tevékenységek különösen a következõ területeket érintik:
– bármilyen célú utazás vagy bizonyos részfeladat (utazás, elszállásolás, ellátás, kirándulások stb.) szervezése, aján-

lata és közvetítése közvetlenül vagy jutalékért,
– közvetítõ szerep a különféle fuvarozók és az árukat küldõ vagy küldött árut fogadó személyek között, valamint az

ilyen tevékenységekhez kapcsolódó egyéb tevékenységek elvégzése:
aa) a megbízó nevében szerzõdések megkötése a fuvarozókkal,
bb) a megbízó számára a legmegfelelõbbnek vélt fuvarozási mód, fuvarozó cég és útvonal kiválasztása,
cc) a fuvarozás mûszaki szempontból történõ elõkészítése (például a fuvarozáshoz szükséges csomagolás); a fuvaro-

záshoz kapcsolódó különféle szolgáltatások nyújtása (például a hûtõszerelvények jéggel történõ ellátása),
dd) a fuvarozáshoz szükséges formalitások elintézése, például menetlevelek kitöltése, szállítmányok összeállítása

vagy szétválogatása,
ee) a fuvarozás különféle szakaszainak összehangolása, a tranzit biztosítása, az áruk átrakása, továbbszállítása és

egyéb intézkedések megtétele,
ff) az áru elõkészítése a speditõr, illetve a fuvarozó számára, az árut küldõ vagy a küldött árut fogadó személy számára

fuvarlehetõség biztosítása,
– a fuvarozási költségek kiszámolása és a számítás ellenõrzése,
– alkalmanként vagy folyamatosan szolgáltatások nyújtása a hajótulajdonos vagy a tengeri fuvarozó nevében vagy

megbízásából (például kapcsolattartás a kikötõhatóságokkal vagy a vámszervekkel, a hajóellátó vállalkozóval stb.).

3. számú melléklet a 36/2007. (XI. 13.) OKM rendelethez

1

1. Egyéni vállalkozók nagykereskedelmi tevékenysége, kivéve a gyógyszerek, gyógyszerkészítmények, toxikus ter-
mékek, a kórokozók és a szén nagykereskedelmét (korábbi 611. csoport)

2. egy vagy több személy megbízásából és utasítására tevékenykedõ közvetítõ szakmai tevékenységei kereskedelmi
tevékenységek végrehajtásával kapcsolatos szerzõdések megtárgyalása vagy megkötése céljából a megbízó(k) nevében
és a megbízó(k) számlájára;

3. olyan közvetítõ szakmai tevékenysége, aki bár nem rendelkezik állandó megbízással, kapcsolatot alakít ki olyan
felek között, akik egymással közvetlenül kívánnak szerzõdni, vagy aki az ügyletet elõkészíti, vagy segítséget nyújt a
szerzõdés megkötésénél;

4. olyan közvetítõ szakmai tevékenysége, aki saját nevében más számlájára köt kereskedelmi ügyleteket;

5. olyan közvetítõ szakmai tevékenysége, aki mások számlájára árveréseken nagykereskedelmi értékesítést hajt végre;

6. olyan közvetítõ szakmai tevékenysége, aki házról házra járva gyûjti össze a megrendeléseket;

7. egy vagy több kereskedelmi, ipari vagy kiskereskedelmi vállalkozás megbízásában álló közvetítõ által nyújtott
szolgáltatás.
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2

ISIC-nómenklatúra

korábbi 612. csoport Kiskereskedelem
Kizárt tevékenységek: 012 Mezõgazdasági gépek bérbeadása

640 Ingatlan bérbeadása
713 Autók, kocsik és lovak bérbeadása
718 Vasúti kocsik és vagonok bérbeadása
839 Gépek bérbeadása kereskedelmi tevékenységek végzéséhez
841 Moziférõhelyek és mozifilmek bérbeadása
842 Színházi férõhelyek és színházi berendezések bérbeadása
843 Hajók, csónakok, kerékpárok, pénzérmével mûködõ játékautomaták bérbeadása
853 Bútorozott helyiségek bérbeadása
854 Vászonnemû kölcsönzése
859 Ruhakölcsönzés

3

ISIC-nómenklatúra

85. fõcsoport: 1. éttermek, kávéházak, kisvendéglõk és egyéb vendéglátó-ipari helyek
(ISIC 852 csoport);

2. szállodák, panziók, táborhelyek és egyéb szállásadó helyek (ISIC 853 csoport)

4

ISIC-nómenklatúra

korábbi 62. fõcsoport Bankok és egyéb pénzintézetek
korábbi 620 Szabadalmi hivatal és a találmányi díj elosztásáért felelõs szervezetek

korábbi 71. fõcsoport Fuvarozás
korábbi 713 Közúti személyszállítás, kivéve a gépjármûvekkel végzett szállítást
korábbi 719 Folyékony szénhidrogének és egyéb folyékony vegyi anyagok csõvezetékes szállítása

korábbi 82. fõcsoport Közösségi szolgáltatások
827 Könyvtárak, múzeumok, botanikus kertek és állatkertek

korábbi 84. fõcsoport Szabadidõs szolgáltatások
843 Egyéb szabadidõs szolgáltatások

– sporttevékenységek (sportpályák üzemeltetése, sportrendezvények szervezése
stb.), az oktatói tevékenységek kivételével

– sportfogadás (versenyistállók, sportfogadási helyiségek, versenypályák stb.)
– egyéb szabadidõs szolgáltatások (cirkuszok, vidámparkok, egyéb szórakozási célú

létesítmények)
korábbi 85. fõcsoport Személyi szolgáltatások

korábbi 851 Háztartási szolgáltatások
korábbi 855 Szépségszalonok és manikûr szolgáltatások, kivéve a pedikûrösök és a kozmetikus-

és fodrászképzõ intézetek tevékenységeit
korábbi 859 Egyéb személyi szolgáltatások, kivéve a sportcélú és természetgyógyász masszõrö-

ket és a hegyi vezetõket, a következõ csoportok szerint:
– fertõtlenítés és kártevõ-mentesítés



Az oktatási és kulturális miniszter
37/2007. (XI. 13.) OKM

rendelete

azon szervezetek felsorolásáról, amelyek tagjai által
gyakorolt szakmák az európai közösségi jog alapján

szabályozott szakmának minõsülnek

A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl
szóló 2001. évi C. törvény 67. § (2) bekezdésének f) pont-
jában kapott felhatalmazás alapján, az oktatási és kulturá-
lis miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 167/2006. (VII.
28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva, a következõket rendelem el:

1. §

Azon szakmai szövetségek és szervezetek felsorolását,
amelyek tagjai által gyakorolt szakmák az európai közös-
ségi jog alapján szabályozott szakmának minõsülnek
e rendelet melléklete tartalmazza.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatály-
ba, rendelkezéseit a hatálybalépését követõen benyújtott
kérelmekre kell alkalmazni.
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– ruhakölcsönzés és tárgyak megõrzése
– házasságközvetítés és hasonló szolgáltatások
– asztrológia, jóslás stb.
– higiéniai szolgáltatások és az azokhoz kapcsolódó tevékenységek
– temetkezési és temetõfenntartási szolgáltatások
– utaskísérõ és idegenforgalmi tolmácsok

5

A következõ nem helyhez kötött önálló tevékenységek:
a) áruvásárlási és értékesítési tevékenységek:
– vándorkereskedõk és házalók (korábbi ISIC 612 csoport)
– rögzített standok kivételével, fedett vagy nyitott piacokon kereskedõk;
b) az ilyen tevékenységek nem helyhez kötött jellegû végzését kifejezetten kizáró vagy nem említõ egyéb átmeneti

intézkedések alá tartozó tevékenységek.

6

Önálló vállalkozói tevékenység a szén-nagykereskedelem terén és közvetítõi tevékenység a szénágazatban (korábbi
ISIC 6112 csoport).

7

A tevékenységek különösen a következõ területeket érintik:
– vasúti kocsik bérbeadása személy- vagy árufuvarozás céljaira;
– közvetítõ tevékenység végzése hajók vásárlása, eladása vagy bérbeadása során;
– kivándorlók utaztatásával kapcsolatos szervezés, tárgyalás és szerzõdéskötés;
– letétbe helyezett tárgyak és áruk átvétele a letevõ megbízásából, akár vámvizsgálattal, akár anélkül, áruraktárakban,

raktárakban, bútorlerakatokban, hûtõházakban, gabonatárolókban stb.;
– áruátvételi bizonylat kiállítása a letevõ számára a letétbe helyezett áruról vagy tárgyról;
– értékesítésre váró, a vevõhöz történõ szállítás alatt álló vagy a piacról elszállításra kerülõ élõállat-szállítmányok

esetén gondoskodás karámok, takarmány, elárusítóhely stb. biztosításáról;
– gépjármûvek mûszaki vizsgálati és felügyeleti feladatainak ellátása;
– áruk geometriai méreteinek és súlyának mérése.



Az Európai Unió jogának való megfelelés

3. §

Ez a rendelet a szakmai képesítések elismerésérõl szóló,
az Európai Parlament és a Tanács 2005/36/EK irányelv
(2005. szeptember 7.) I. mellékletének való megfelelést
szolgálja.

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

Melléklet
a 37/2007. (XI. 13.) OKM rendelethez

ÍRORSZÁG

1. The Institute of Chartered Accountants in Ireland
(csak számla-ellenõrzési tevékenység vonatkozásában)

2. The Institute of Certified Public Accountants in
Ireland (csak számla-ellenõrzési tevékenység vonatkozá-
sában)

3. The Association of Certified Accountants (csak
számla-ellenõrzési tevékenység vonatkozásában)

4. Institution of Engineers of Ireland
5. Irish Planning Institute
Az ír állampolgárok egyben tagjai az Egyesült

Királyság alábbi szövetségeinek vagy szervezeteinek is:
Institute of Chartered Accountants in England and

Wales, Institute of Chartered Accountants of Scotland,
Institute of Actuaries, Faculty of Actuaries, The Chartered
Institute of Management Accountants, Institute of
Chartered Secretaries and Administrators, Royal Town
Planning Institute, Royal Institution of Chartered
Surveyors, Chartered Institute of Building.

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

1. Institute of Chartered Accountants in England and
Wales

2. Institute of Chartered Accountants of Scotland
3. Institute of Chartered Accountants in Ireland
4. Chartered Association of Certified Accountants
5. Chartered Institute of Loss Adjusters
6. Chartered Institute of Management Accountants
7. Institute of Chartered Secretaries and Administrators
8. Chartered Insurance Institute
9. Institute of Actuaries
10. Faculty of Actuaries
11. Chartered Institute of Bankers
12. Institute of Bankers in Scotland
13. Royal Institution of Chartered Surveyors
14. Royal Town Planning Institute
15. Chartered Society of Physiotherapy
16. Royal Society of Chemistry
17. British Psychological Society
18. Library Association

19. Institute of Chartered Foresters
20. Chartered Institute of Building
21. Engineering Council
22. Institute of Energy
23. Institution of Structural Engineers
24. Institution of Civil Engineers
25. Institution of Mining Engineers
26. Institution of Mining and Metallurgy
27. Institution of Electrical Engineers
28. Institution of Gas Engineers
29. Institution of Mechanical Engineers
30. Institution of Chemical Engineers
31. Institution of Production Engineers
32. Institution of Marine Engineers
33. Royal Institution of Naval Architects
34. Royal Aeronautical Society
35. Institute of Metals
36. Chartered Institution of Building Services

Engineers
37. Institute of Measurement and Control
38. British Computer Society

Az oktatási és kulturális miniszter
38/2007. (XI. 13.) OKM

rendelete
az érettségi vizsga részletes követelményeirõl szóló

40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról*

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. §-a
(1) bekezdésének h) pontjában foglalt felhatalmazás alap-
ján, az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatáskö-
rérõl szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §
a) pontja szerinti feladatkörömben eljárva a következõket
rendelem el:

1. §

Az érettségi vizsga részletes követelményeirõl szóló
40/2002. (V. 24.) OM rendelet (a továbbiakban: R.) mel-
lékletének ANGOL NYELV II. A VIZSGA LEÍRÁSA cí-
met követõ szöveg helyébe e rendelet 1. számú melléklete
lép.

2. §

Az R. mellékletének BIOLÓGIA II. A VIZSGA
LEÍRÁSA címet követõ szöveg helyébe e rendelet 2. szá-
mú melléklete lép.

* A rendelet mellékletekkel teljes szövegét a Magyar Közlöny 2007. évi
152. számának II. kötete CD-n tartalmazza, amelyet az elõfizetõknek kérésre
megküldünk (telefon: 266-9290/237 és 238 mellék; fax: 338-4746; postacím:
1394 Budapest 62, Pf. 357).
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3. §

Az R. mellékletének DRÁMA címét követõ szöveg he-
lyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

4. §

Az R. mellékletének ÉNEK-ZENE II. A VIZSGA
LEÍRÁSA címet követõ szöveg helyébe e rendelet 4. szá-
mú melléklete lép.

5. §

Az R. mellékletének FILOZÓFIA II. A VIZSGA
LEÍRÁSA címet követõ szöveg helyébe e rendelet 5. szá-
mú melléklete lép.

6. §

Az R. mellékletének FIZIKA II. A VIZSGA LEÍRÁSA
címet követõ szöveg helyébe e rendelet 6. számú mellékle-
te lép.

7. §

Az R. mellékletének FÖLDRAJZ (FÖLDÜNK ÉS
KÖRNYEZETÜNK) II. A VIZSGA LEÍRÁSA címet kö-
vetõ szöveg helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

8. §

Az R. mellékletének FRANCIA NYELV II. A VIZSGA
LEÍRÁSA címet követõ szöveg helyébe e rendelet 8. szá-
mú melléklete lép.

9. §

Az R. mellékletének INFORMATIKA II. A VIZSGA
LEÍRÁSA címet követõ szöveg helyébe e rendelet 9. szá-
mú melléklete lép.

10. §

Az R. mellékletének KÉMIA II. A VIZSGA LEÍRÁSA
címet követõ szöveg helyébe e rendelet 10. számú mellék-
lete lép.

11. §

Az R. mellékletének LATIN NYELV II. A VIZSGA
LEÍRÁSA címet követõ szöveg helyébe e rendelet 11. szá-
mú melléklete lép.

12. §

Az R. mellékletének MAGYAR NYELV ÉS
IRODALOM II. A VIZSGA LEÍRÁSA címet követõ szö-
veg helyébe e rendelet 12. számú melléklete lép.

13. §

Az R. mellékletének MATEMATIKA II. A VIZSGA
LEÍRÁSA címet követõ szöveg helyébe e rendelet 13. szá-
mú melléklete lép.

14. §

Az R. mellékletének MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS
MÉDIAISMERET II. A VIZSGA LEÍRÁSA címet követõ
szöveg helyébe e rendelet 14. számú melléklete lép.

15. §

Az R. mellékletének NÉMET NYELV II. A VIZSGA
LEÍRÁSA címet követõ szöveg helyébe e rendelet 15. szá-
mú melléklete lép.

16. §

Az R. mellékletének OLASZ NYELV II. A VIZSGA
LEÍRÁSA címet követõ szöveg helyébe e rendelet 16. szá-
mú melléklete lép.

17. §

Az R. mellékletének OROSZ NYELV II. A VIZSGA
LEÍRÁSA címet követõ szöveg helyébe e rendelet 17. szá-
mú melléklete lép.

18. §

Az R. mellékletének RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA
II. A VIZSGA LEÍRÁSA címet követõ szöveg helyébe
e rendelet 18. számú melléklete lép.

19. §

Az R. mellékletének SPANYOL NYELV II. A
VIZSGA LEÍRÁSA címet követõ szöveg helyébe e rende-
let 19. számú melléklete lép.
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20. §

Az R. mellékletének TÁRSADALOMISMERET II. A
VIZSGA LEÍRÁSA címet követõ szöveg helyébe e rende-
let 20. számú melléklete lép.

21. §

Az R. mellékletének TESTNEVELÉS címet követõ
szöveg helyébe e rendelet 21. számú melléklete lép.

22. §

Az R. mellékletének TÖRTÉNELEM II. A VIZSGA
LEÍRÁSA címet követõ szöveg helyébe e rendelet 22. szá-
mú melléklete lép.

23. §

Az R. mellékletének ÉLÕ IDEGEN NYELV II. A
VIZSGA LEÍRÁSA címet követõ szöveg helyébe e rende-
let 23. számú melléklete lép.

24. §

Az R. mellékletének EMBER- ÉS TÁRSADALOM-
ISMERET, ETIKA címet követõ szöveg helyébe e rende-
let 24. számú melléklete lép.

25. §

Az R. mellékletének EMBERISMERET ÉS ETIKA
II. A VIZSGA LEÍRÁSA címet követõ szöveg helyébe
e rendelet 25. számú melléklete lép.

26. §

Az R. mellékletének TERMÉSZETTUDOMÁNY II. A
VIZSGA LEÍRÁSA címet követõ szöveg helyébe e rende-
let 26. számú melléklete lép.

27. §

Az R. mellékletének ANGOL CÉLNYELVI
CIVILIZÁCIÓ II. A VIZSGA LEÍRÁSA címet követõ
szöveg helyébe e rendelet 27. számú melléklete lép.

28. §

Az R. mellékletének FRANCIA CÉLNYELVI
CIVILIZÁCIÓ II. A VIZSGA LEÍRÁSA címet követõ
szöveg helyébe e rendelet 28. számú melléklete lép.

29. §

Az R. mellékletének NÉMET CÉLNYELVI
CIVILIZÁCIÓ II. A VIZSGA LEÍRÁSA címet követõ
szöveg helyébe e rendelet 29. számú melléklete lép.

30. §

Az R. mellékletének OLASZ CÉLNYELVI
CIVILIZÁCIÓ II. A VIZSGA LEÍRÁSA címet követõ
szöveg helyébe e rendelet 30. számú melléklete lép.

31. §

Az R. mellékletének OROSZ CÉLNYELVI
CIVILIZÁCIÓ II. A VIZSGA LEÍRÁSA címet követõ
szöveg helyébe e rendelet 31. számú melléklete lép.

32. §

Az R. mellékletének SPANYOL CÉLNYELVI
CIVILIZÁCIÓ II. A VIZSGA LEÍRÁSA címet követõ
szöveg helyébe e rendelet 32. számú melléklete lép.

33. §

Az R. mellékletének EVANGÉLIKUS HITTAN címet
követõ szöveg helyébe e rendelet 33. számú melléklete
lép.

34. §

Az R. mellékletének KATOLIKUS HITTAN címet kö-
vetõ szöveg helyébe e rendelet 34. számú melléklete lép.

35. §

Az R. mellékletének REFORMÁTUS HITTAN címet
követõ szöveg helyébe e rendelet 35. számú melléklete
lép.
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36. §

Az R. mellékletének CIGÁNY KISEBBSÉGI
NÉPISMERET II. A VIZSGA LEÍRÁSA címet követõ
szöveg helyébe e rendelet 36. számú melléklete lép.

37. §

Az R. mellékletének HORVÁT NÉPISMERET II. A
VIZSGA LEÍRÁSA címet követõ szöveg helyébe e rende-
let 37. számú melléklete lép.

38. §

Az R. mellékletének HORVÁT NYELV címe helyébe a
HORVÁT NEMZETISÉGI NYELV cím kerül, továbbá az
ezt követõ szövegben a II. A VIZSGA LEÍRÁSA alcímet
követõ szöveg helyébe e rendelet 38. számú melléklete
lép.

39. §

Az R. mellékletének HORVÁT NYELV ÉS
IRODALOM II. A VIZSGA LEÍRÁSA címet követõ szö-
veg helyébe e rendelet 39. számú melléklete lép.

40. §

Az R. mellékletének NÉMET NEMZETISÉGI
NÉPISMERET II. A VIZSGA LEÍRÁSA címet követõ
szöveg helyébe e rendelet 40. számú melléklete lép.

41. §

Az R. mellékletének NÉMET NEMZETISÉGI NYELV
II. A VIZSGA LEÍRÁSA címet követõ szöveg helyébe
e rendelet 41. számú melléklete lép.

42. §

Az R. mellékletének NÉMET NEMZETISÉGI NYELV
ÉS IRODALOM II. A VIZSGA LEÍRÁSA címet követõ
szöveg helyébe e rendelet 42. számú melléklete lép.

43. §

Az R. mellékletének ROMÁN NÉPISMERET II. A
VIZSGA LEÍRÁSA címet követõ szöveg helyébe e rende-
let 43. számú melléklete lép.

44. §

Az R. mellékletének ROMÁN NYELV ÉS
IRODALOM II. A VIZSGA LEÍRÁSA címet követõ szö-
veg helyébe e rendelet 44. számú melléklete lép.

45. §

Az R. mellékletének SZERB NYELV ÉS IRODALOM
II. A VIZSGA LEÍRÁSA címet követõ szöveg helyébe
e rendelet 45. számú melléklete lép.

46. §

Az R. mellékletének SZLOVÁK NÉPISMERET II. A
VIZSGA LEÍRÁSA címet követõ szöveg helyébe e rende-
let 46. számú melléklete lép.

47. §

Az R. mellékletének SZLOVÁK NYELV ÉS
IRODALOM II. A VIZSGA LEÍRÁSA címet követõ szö-
veg helyébe e rendelet 47. számú melléklete lép.

48. §

Az R. mellékletének SZLOVÉN NÉPISMERET II. A
VIZSGA LEÍRÁSA címet követõ szöveg helyébe e rende-
let 48. számú melléklete lép.

49. §

Az R. mellékletének SZLOVÉN NYELV címe helyébe
a SZLOVÉN NEMZETISÉGI NYELV cím kerül, továbbá
az ezt követõ szövegben a II. A VIZSGA LEÍRÁSA alcí-
met követõ szöveg helyébe e rendelet 49. számú mellékle-
te lép.

50. §

Az R. mellékletének EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISME-
RETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA
címet követõ szöveg helyébe e rendelet 50. számú mellék-
lete lép.

51. §

Az R. mellékletének SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK
ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA címet
követõ szöveg helyébe e rendelet 51. számú melléklete
lép.
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52. §

Az R. mellékletének OKTATÁSI ALAPISMERETEK
ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA címet
követõ szöveg helyébe e rendelet 52. számú melléklete
lép.

53. §

Az R. mellékletének MÛVELÕDÉSI ÉS
KOMMUNIKÁCIÓS ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI
VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA címet követõ szöveg
helyébe e rendelet 53. számú melléklete lép.

54. §

Az R. mellékletének GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK
ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA címet
követõ szöveg helyébe e rendelet 54. számú melléklete
lép.

55. §

Az R. mellékletének ELEKTRONIKAI ALAPISME-
RETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA
címet követõ szöveg helyébe e rendelet 55. számú mellék-
lete lép.

56. §

Az R. mellékletének INFORMATIKAI ALAPISME-
RETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA
címet követõ szöveg helyébe e rendelet 56. számú mellék-
lete lép.

57. §

Az R. mellékletének VEGYIPARI ALAPISMERETEK
ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA címet
követõ szöveg helyébe e rendelet 57. számú melléklete
lép.

58. §

Az R. mellékletének ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAP-
ISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA
LEÍRÁSA címet követõ szöveg helyébe e rendelet 58. szá-
mú melléklete lép.

59. §

Az R. mellékletének KÖNNYÛIPARI ALAPISMERE-
TEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA cí-
met követõ szöveg helyébe e rendelet 59. számú mellékle-
te lép.

60. §

Az R. mellékletének FAIPARI ALAPISMERETEK
ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA címet
követõ szöveg helyébe e rendelet 60. számú melléklete
lép.

61. §

Az R. mellékletének NYOMDAIPARI ALAPISMERE-
TEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA cí-
met követõ szöveg helyébe e rendelet 61. számú mellékle-
te lép.

62. §

Az R. mellékletének KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERE-
TEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA cí-
met követõ szöveg helyébe e rendelet 62. számú mellékle-
te lép.

63. §

Az R. mellékletének KÖRNYEZETVÉDELMI-
VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETT-
SÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA címet követõ
szöveg helyébe e rendelet 63. számú melléklete lép.

64. §

Az R. mellékletének KÖZGAZDASÁGI ALAPISME-
RETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN, ELMÉLETI
GAZDASÁGTAN) ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI
VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA címet követõ szöveg
helyébe e rendelet 64. számú melléklete lép.

65. §

Az R. mellékletének ÜGYVITELI ALAPISMERETEK
ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA címet
követõ szöveg helyébe e rendelet 65. számú melléklete
lép.
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66. §

Az R. mellékletének KÖZGAZDASÁGI-
MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI
VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA címet követõ szöveg
helyébe e rendelet 66. számú melléklete lép.

67. §

Az R. mellékletének VENDÉGLÁTÓ-IDEGEN-
FORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA
LEÍRÁSA címet követõ szöveg helyébe e rendelet 67. szá-
mú melléklete lép.

68. §

Az R. mellékletének RENDÉSZETI ALAPISMERE-
TEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA cí-
met követõ szöveg helyébe e rendelet 68. számú mellékle-
te lép.

69. §

Az R. mellékletének MEZÕGAZDASÁGI ALAP-
ISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA
LEÍRÁSA címet követõ szöveg helyébe e rendelet 69. szá-
mú melléklete lép.

70. §

Az R. mellékletének ÉLELMISZER-IPARI ALAP-
ISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA
LEÍRÁSA címet követõ szöveg helyébe e rendelet 70. szá-
mú melléklete lép.

71. §

Az R. mellékletének ÁBRÁZOLÓ ÉS MÛVÉSZETI
GEOMETRIA II. A VIZSGA LEÍRÁSA címet követõ
szöveg helyébe e rendelet 71. számú melléklete lép.

72. §

Az R. mellékletének HANGKULTÚRA II. A VIZSGA
LEÍRÁSA címet követõ szöveg helyébe e rendelet 72. szá-
mú melléklete lép.

73. §

Az R. mellékletének HANGTANI ÉS AKUSZTIKAI
ISMERETEK címet követõ szöveg helyébe e rendelet
73. számú melléklete lép.

74. §

Az R. mellékletének A MAGYAR NÉPZENE
ALAPJAI II. A VIZSGA LEÍRÁSA címet követõ szöveg
helyébe e rendelet 74. számú melléklete lép.

75. §

Az R. mellékletének MÛVÉSZETTÖRTÉNET címet
követõ szöveg helyébe e rendelet 75. számú melléklete
lép.

76. §

Az R. mellékletének NÉPMÛVÉSZET II. A VIZSGA
LEÍRÁSA címet követõ szöveg helyébe e rendelet 76. szá-
mú melléklete lép.

77. §

Az R. mellékletének BELÜGYI RENDÉSZETI
ISMERETEK II. A VIZSGA LEÍRÁSA címet követõ szö-
veg helyébe e rendelet 77. számú melléklete lép.

78. §

Az R. mellékletének GAZDASÁGI ISMERETEK
II. A VIZSGA LEÍRÁSA címet követõ szöveg helyébe
e rendelet 78. számú melléklete lép.

79. §

Az R. mellékletének JUDAISZTIKA II. A VIZSGA
LEÍRÁSA címet követõ szöveg helyébe e rendelet 79. szá-
mú melléklete lép.

80. §

Az R. mellékletének KATONAI ALAPISMERETEK
ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGY II. A VIZSGA LEÍRÁSA
címet követõ szöveg helyébe e rendelet 80. számú mellék-
lete lép.
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81. §

Az R. mellékletének UTAZÁS ÉS TURIZMUS
ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGY II. A VIZSGA LEÍRÁSA
címet követõ szöveg helyébe e rendelet 81. számú mellék-
lete lép.

82. §

Az R. mellékletének BIBLIAISMERET – HIT
GYÜLEKEZETE ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGY címet
követõ szöveg helyébe e rendelet 82. számú melléklete lép.

83. §

Az R. mellékletének SZERB NÉPISMERET II. A
VIZSGA LEÍRÁSA címet követõ szöveg helyébe e rende-
let 83. számú melléklete lép.

84. §

Az R. melléklete e rendelet 84. számú mellékletével
egészül ki.

85. §

Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba, és 2008.
február 1-jén hatályát veszti.

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

A Szegedi Tudományegyetem
Alapító Okirata

2007. november

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-
vény 88. §-a, valamint a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. §-ának (1) bekez-
dése és a 115.§ (2) bekezdés b) pontja alapján az alábbi alapító okiratot adom ki.

A felsõoktatási intézményhálózat átalakításáról, továbbá a felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról
szóló 1999. évi LII. törvény rendelkezései alapján 2000. január 1-jei hatállyal létrehozott intézmény jogelõdei:
– a József Attila Tudományegyetem, Szeged, amelynek jogelõdje a kolozsvári és pozsonyi m. kir. Tudományegyetem
ideiglenes áthelyezésérõl szóló 1921. évi XXV. törvénycikkel Szegeden ideiglenesen elhelyezett kolozsvári Ferenc Jó-
zsef Tudományegyetem, az Országos Nép- és Családvédelmi Alapról szóló 1940. évi XXIII. törvénycikkel felállított
Magyar királyi Horthy Miklós Tudományegyetem; az egyetem József Attila nevét 1963-ban vette fel; a Kertészeti és
Élelmiszeripari Egyetem, szegedi Élelmiszeripari Fõiskolai Kara és a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõiskola Szegedi
Konzervatóriuma 1998-tól került az egyetem szervezetébe;
– a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem, Szeged, amelynek jogelõdje a kolozsvári és pozsonyi m. kir. Tu-
dományegyetem ideiglenes áthelyezésérõl szóló 1921. évi XXV. törvénycikkel Szegeden ideiglenesen elhelyezett ko-
lozsvári Ferenc József Tudományegyetem, az orvostudományi egyetemek szervezetének és mûködésének átmeneti sza-
bályozása tárgyáról szóló 27/1951. (I. 28.) MT számú rendelettel önállóvá vált orvostudományi egyetem, amely
Szent-Györgyi Albert nevét 1987-tõl vette fel; 1989. július l-ével fõiskolai kart alapított;
– a Juhász Gyula Tanárképzõ Fõiskola, Szeged, amelynek jogelõdje az 1873-ban budapesti Polgár Iskolai Tanítóképzõ
Intézet és Polgár Iskolai Tanárképzõ Intézet egyesítésével létrehozott és 1928-ban Szegedre helyezett Állam Polgári Is-
kolai Tanárképzõ Fõiskola, majd az 1947-ben létesített Szegedi Pedagógiai Fõiskola, amely 1973-ban veszi fel Juhász
Gyula nevét;
– a Debreceni Agrártudományi Egyetem Mezõgazdasági Fõiskolai Kar, Hódmezõvásárhely, amelynek jogelõdje az
1896-ban alapított Állami Mezõgazdasági Középiskola, az 1961-ben létrehozott Felsõfokú Mezõgazdasági Technikum,
Hódmezõvásárhely, a szegedi Élelmiszeripari Fõiskolán Állattenyésztési Kar létesítésérõl, a Fõiskola kari tagozódásáról
és a hódmezõvásárhelyi Felsõfokú Mezõgazdasági Technikum megszüntetésérõl szóló 1033/1972. (VII. 31.) Mt.h. szá-
mú határozattal létrehozott Állattenyésztési Kar a szegedi Élelmiszeripari Fõiskolán, az egyetemek kari tagozódásáról,
valamint az egyetemi továbbképzõ intézetekrõl szóló 37/1986. (VIII. 31.) MT sz. rendelettel létrejött Állattenyésztési
majd Mezõgazdasági Fõiskolai Kar a debreceni Agrártudományi Egyetemen.



1. Az intézmény hivatalos neve: Szegedi Tudományegyetem.
Rövidített megnevezése: SZTE.
Angol nyelvû megnevezése: University of Szeged.

2. Az intézmény alapítója a Magyar Köztársaság Országgyûlése.

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

4. Az intézmény mûködési helye
4.1. székhelye: 6722 Szeged, Dugonics tér 13.
4.2. telephely: 6800 Hódmezõvásárhely, Andrássy út 15.

4.3. Az intézmény székhelyen kívüli képzésének székhelyei:
– 1191 Budapest, József Attila u. 74.,
– 6100 Kecskemét, Nyíri u. 83.,
– 6000 Kecskemét, Kálvin tér 1.,
– 5000 Szolnok, Abonyi u. 36.

4.4. Az intézmény által alapított és fenntartott közoktatási intézmény
– neve: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézménye,

Napközi Otthonos Óvodája
címe: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 8.,

– neve: Szegedi Tudományegyetem Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola
címe: 6722 Szeged, Boldogasszony sgt. 3–5.,

– neve: Szegedi Tudományegyetem Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium
címe: 6722 Szeged, Szentháromság u. 2.,

– neve: Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zenemûvészeti Szakközépiskola
címe: 6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 79–81.

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

6. Az intézmény szakágazati besorolása és az alapvetõ szakfeladat száma
szakág: 803000
jellemzõ szakfeladat: 851121

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

7.1. Az intézmény részjogkörû költségvetési egységei:
– Szegedi Tudományegyetem Dél-alföldi Agrártudományi Centrum
címe: 6800 Hódmezõvásárhely, Andrássy út 15.,
– Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
címe: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

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

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

– Az oktatási miniszternek az 1993. évi LXXX. törvény alapján kiadott szakindítási engedélye alapján kifutó rendszer-
ben egyetemi és fõiskolai szintû képzést folytat.
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– A 8.1.2. pontban meghatározott szakmacsoportban felsõfokú szakképzést folytathat s e képzésben bizonyítványt ad
ki.

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

– Az intézmény szabályzatának mellékletében felsorolt területeken, az erre vonatkozó külön jogszabály rendelkezé-
sei szerint részt vesz a szakorvos, a szakfogorvos, a szakgyógyszerész, klinikai szakpszichológus, népegészségügyi
szakember képzésében, beleértve a más felsõfokú végzettséggel rendelkezõk egészségügyi szak- és továbbképzését
is.

– A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudományterületeken, illetve zenemûvészeti ágban, alap-, alkalmazott
és kísérleti kutatásokat és fejlesztéseket, tudományszervezést, technológiai innovációt, valamint az oktatást támoga-
tó egyéb kutatásokat végez, illetve zenemûvészeti tevékenységet folytat.

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

– A gyakorlati képzés céljaira tanüzemet, tangazdaságot üzemeltet.
– Egészségügyi ellátás céljából egészségügyi szolgáltatót létesít és tart fenn klinikai központként.
– Az Ftv.-ben foglaltak alapján részt vesz egészségügyi és agrárgazdaság körébe tartozó feladatok ellátásában a vo-

natkozó külön jogszabályok rendelkezései szerint.
– A nemzeti és az egyetemes kultúra és a mûvészetek közvetítésével, mûvelésével és fejlesztésével, az anyanyelvi és

az idegen nyelvi ismeretek a testkulturális és sport ismeretek fejlesztésével hozzájárul a hallgatók felkészítéséhez az
értelmiségi létre.

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

boratóriumi szolgáltatást, kollégiumi elhelyezést, kulturális és sportolási lehetõséget nyújt, továbbá olyan szolgálta-
tásokat, amelyek a hallgatók beilleszkedését, egészséges életvitelét és egészségügyi ellátását szolgálják.

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

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

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

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

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

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

alaptevékenységek:
01.11 gabonafélék, egyéb máshova nem sorolt növény termelése,
01.12 zöldség, dísznövény termelés,
01.13 gyümölcs, fûszernövény termelés,
01.21 szarvasmarha-tenyésztés,
01.22 juh-, kecske-, lótenyésztés,
01.23 sertéstenyésztés,
01.24 baromfitenyésztés,
01.25 egyéb állatok tenyésztése,
01.41 növénytermelési szolgáltatás,
01.42 állattenyésztési szolgáltatás,
22.11 könyvkiadás,
55.51 munkahelyi étkeztetés,
72.30 adatfeldolgozás,
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72.40 adatbázis-tevékenység, on-line kiadás,
73.10 mûszaki kutatás, fejlesztés,
73.20 humán kutatás, fejlesztés,
80.10 alapfokú oktatás,
80.21 általános középfokú oktatás,
80.22 szakmai középfokú oktatás,
80.30 felsõoktatás,
80.42 máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás,
85.11 fekvõbeteg ellátás,
85.12 járóbeteg-ellátás,
85.13 fogorvosi szakellátás,
85.14 egyéb humán-egészségügyi ellátás,
85.32 szociális ellátás elhelyezés nélkül,
92.31 alkotó- és elõadómûvészet,
92.32 mûvészeti kiegészítõ tevékenység,
92.51 könyvtári, levéltári tevékenység,
92.52 múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme,
92.61 sportlétesítmény mûködtetése.

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

– agrár,
– bölcsészettudományi,
– gazdaságtudományok,
– informatika,
– jogi és igazgatási,
– mûszaki,
– mûvészet,
– mûvészetközvetítés,
– orvos- és egészségtudományi,
– pedagógusképzés,
– sporttudomány,
– társadalomtudományi,
– természettudomány;

alapképzés:
székhelyen, telephelyen: agrár, bölcsészettudományi, gazdaságtudományok, informatika, jogi és igazgatási, mûszaki,
mûvészet, mûvészetközvetítés, orvos- és egészségtudományi, pedagógusképzés, sporttudomány, társadalomtudományi,
természettudomány;

székhelyen kívül:
– jogi és igazgatási (6000 Kecskemét, Kálvin tér 1.),
– orvos- és egészségtudományi (6001 Kecskemét, Nyíri u. 83.),
– társadalomtudományi (1191 Budapest, József Attila u. 74.).

mesterképzés:
székhelyen, telephelyen: agrár, gazdaságtudományok, informatika, jogi és igazgatási, orvos- és egészségtudományi,
természettudomány.

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

– egészségügy,
– élelmiszeripar,
– informatika,
– kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció,
– közgazdaság,
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– mezõgazdaság,
– mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció,
– oktatás,
– ügyvitel,
– vendéglátás, idegenforgalom;

székhelyen, telephelyen kívül:
– egészségügy (5000 Szolnok, Abonyi u 36., 6001 Kecskemét, Nyíri u. 83.),
– ügyvitel (5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 5.).

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

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

Ilyen tevékenységek elsõsorban:

– a hallgatók számára olyan képzés, illetve szolgáltatás nyújtása, amely közvetlenül nem kapcsolódik a képzési és ki-
meneti követelményekben, a szakmai és vizsgakövetelményekben és a tantervekben, illetve szakképzési progra-
mokban foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez;

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

nácsadói és egyéb tevékenység;
– az egészségbiztosítás által nem finanszírozott gyógyító, egészségügyi, népegészségügyi szolgáltatás;
– az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak hasznosítása (kiadói tevékenység, nyomdaipari szolgáltatások,

nyomdaipari termékek gyártása, munkahelyi vendéglátás, üzemi étkeztetés, sportlétesítmények, oktatást szolgáló
helyiségek és kollégiumi szálláshelyek bérbeadása, humán-egészségügyi ellátás, számítástechnikai tevékenység,
hulladékgyûjtés, -kezelés, családorvosi, foglakozás-egészségügyi ellátás, hangszerek bérbeadása);

– szabadidõs és amatõr sportszolgáltatás, iskolai sportrendezvények szervezése;
– nyelvvizsgáztatási tevékenység.

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

kiegészítõ tevékenységek:

15.81 kenyér, friss tésztaféle gyártása,
15.82 tartósított lisztes áru gyártása,
15.88 homogenizált és diétás étel gyártása,
22.11 könyvkiadás,
22.13 idõszaki kiadvány kiadásai,
22.23 könyvkötés,
22.24 nyomdai elõkészítõ tevékenység,
22.25 kisegítõ nyomdai tevékenység,
33.10 orvosi mûszer gyártás,
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55.23 egyéb szálláshely szolgáltatás,
55.51 munkahelyi étkeztetés,
55.52 közétkeztetés,
60.23 egyéb szárazföldi személyszállítás,
63.21 egyéb szárazföldi szállítást segítõ tevékenység,
70.20 ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
71.40 fogyasztási cikk kölcsönzése,
72.40 adatbázis-szolgáltatás, on-line kiadás,
72.60 egyéb számítástechnikai tevékenység,
73.10 mûszaki kutatás, fejlesztés,
73.20 humán kutatás, fejlesztés,
74.14 üzletviteli tanácsadás,
74.20 mérnöki tevékenység, tanácsadás,
74.30 mûszaki vizsgálat, elemzés,
74.40 hirdetés,
74.85 titkári, fordítói tevékenység,
74.87 máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás,
80.42 máshova nem sorolt felnõtt és egyéb oktatás,
80.20 alapfokú oktatás,
90.02 hulladékgyûjtés, -kezelés,
91.33 máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység,
92.53 növény-, állatkert mûködtetése,
92.61 sportlétesítmény mûködtetése,
93.01 textil, szõrme mosás, tisztítás.

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

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

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

9.1. Az intézményben oktatási, tudományos kutatási szervezeti egységként kar, tanszék, intézet, füvészkert, klinika, ku-
tatóintézet, kutatócsoport és tangazdaság mûködik.

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

– Állam- és Jogtudományi Kar,
– Általános Orvostudományi Kar,
– Bölcsészettudományi Kar,
– Gazdaságtudományi Kar,
– Gyógyszerésztudományi Kar,
– Természettudományi és Informatikai Kar,
– Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar,
– Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar,
– Mezõgazdasági Kar,
– Mérnöki Kar,
– Fogorvos-tudományi Kar,
– Zenemûvészeti Kar.

Az intézményben agrártudományi centrum és orvos- és egészségtudományi centrum mûködik.
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9.2. Az intézményben kollégiumi, informatikai, szociális, kulturális, sport, könyvtári, levéltári, mûvészeti gyakorló hely,
gyógyító-megelõzõ feladatokat ellátó szolgáltató szervezeti egységek mûködnek.

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

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

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

10. Az intézmény ingatlanállománya:
10.1. A Magyar Állam tulajdonában lévõ ingatlanok, melyek az intézmény vagyonkezelésében vannak a Kincstári
Vagyoni Igazgatósággal kötött vagyonkezelési szerzõdés alapján. (2. számú melléklet szerint)

A jogelõd intézmények és azok vagyonkezelési szerzõdéseik száma:
Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem /SZOTE/: 370224-1998/0100
József Attila Tudományegyetem /JATE/: 370925-1998/0100
Juhász Gyula Tanárképzõ Fõiskola /JGYTF/: 370750-1997/0100
Debreceni Agrártudományi Egyetem, Mezõgazdasági Fõiskolai Kar: 370365-1997/0100

10.2. Az intézmény tulajdonában lévõ ingatlanok jegyzéke: 3. számú melléklet szerint.

10.3. További, az intézmény használatában lévõ ingatlanok és a használat jogcíme: 4. számú melléklet szerint.

11. Az intézmény hallgatói létszáma:
– az Ftv.-ben meghatározottak szerint felvehetõ maximális hallgatói létszám 33200 fõ, amely számított hallgatói lét-
számként 24891 fõ;
– idegen nyelven folyó költségtérítéses képzésben résztvevõk száma: 563 fõ.

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

MEDNET Kht. (székhely: 6720 Szeged, Korányi fasor 9.)
SZOTE Szolgáltató Kht. (székhely: 6722 Szeged, Tisza L. krt. 107.)
BIOPOLISZ Kft. (székhely: 6726 Szeged, Jobb fasor 6–10.)

13. Az alapító okirat a 15.237-26/2006. számú alapító okirat módosításával készült és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat szövegét tartalmazza.

Budapest, 2007. november 13.

(31345-1/2007.)

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

AZ INTÉZMÉNY VAGYONKEZELÉSÉBEN LEVÕ INGATLANOK (TERÜLETEK, ÉPÜLETEK)

sorszám cím helyrajzi szám épületek
megjegyzés

terület épület SZEGED

1 1 Dugonics tér 13. 3762 Rektori Hivatal

2 2 Rákóczi tér 1. 3072/2 Gazdasági Igazgatóság és Állam- és Jogtudományi Kar 6/21 tulajdoni hányad területre vonatkozik

3 3 Tisza Lajos krt. 54. 3911 Állam- és Jogtudományi Kar központi épület

4 4 Egyetem u. 2. 3486 Bölcsészettudományi Kar oktatási épület

5 5 Petõfi Sándor sgt. 32-34. 3482 Bölcsészettudományi Kar oktatási épület

6 6 Feketesas u. 28. (udvar) 3895 Gazdaságtudományi Kar 88/200 tulajdoni hányad területre vonatkozik

7 7 Kálvária sgt. 1. 3185 Gazdaságtudományi Kar 720/1955 tulajdoni hányad területre vonatkzik

8 8 Aradi vértanúk tere 1. 3728/3 Bólyai épület

9 9 Rerrich Béla tér 1. 3728/6 Béke épület oktatás

10 Béke épület garázs

11 Béke épület kerékpártároló

12 Béke épület udvari vegyraktár

10 13 Dóm tér 7-8. 3728/1 Kémia épülete

11 14 Dóm tér 9. 3728/4 Fizika épülete

12 15 Közép fasor 52. 1732 Biológia épülete

16 gázpalacktároló

13 17 Árpád tér 2. 3772 Számítóközpont, Természettudomány Kar

14 18 Boldogasszony sgt. 6. 3715 oktatási épület, Fõigazgatósági Hivatal

19 jegyzetbolt

15 20 Boldogasszony sgt. 8. 3713 Juhász Gyula TFK Gyakorló Általános Iskola

21 Teleki Blanka kollégium

22 kazánház

23 garázs

16 24 Szilléri sgt. 12. 10874 oktatási épület

17 25 Topolya sor 2-4. 20353 tornacsarnok, sporttelep

18 26 Tisza Lajos krt. 79-81. 3435 oktatási épület (79.)

27 melléképület (79).

28 oktatási épület (81.)

29 melléképület (81.)

30 melléképület (81.)

19 Klinikapark északi terület 3729

31 Dóm tér 10-12. Elméleti Intézet Általános Orvostudományi Kar

32 Dóm tér 13. oktatási épület
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sorszám cím helyrajzi szám épületek
megjegyzés

terület épület SZEGED

33 Somogyi u. 4. Orvosi Biológiai Intézet

34 Korányi fasor 6. II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ,
Bõrgyógyászati Kl.

35 Korányi fasor 7. Belgyógyászati Intenzív Osztály

36 Korányi fasor 8. I. sz. Belgyógyászati Klinika

37 Korányi fasor 9. Oktatási épület

38 Korányi fasor 10-12. Szemészeti Klinika, Onkoterápiás Klinika

39 Pécsi u. 4/a. Sebészeti Klinika

40 Pécsi u. 4. porta és raktárépület

41 Pécsi u. 4/b. Országos Vérellátó Szolgálat Szegedi Regionális Vér-
ellátó Központ

42 tûzveszélyes folyadéktároló

20 43 Korányi fasor 14-15. 3724 Gyermekgyógyászati Klinika

44 Tisza Lajos krt. 111. Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika

45 Tisza Lajos krt. 109. Kari Könyvtár

46 Szikra u. 2. Dél-Alföldi Neurobiológiai Tudásközpont

47 fõporta

48 Semmelweis u. 4. Semmelweis Ignác Kollégium

21 49 Tisza Lajos krt. 107. 3719 Általános Orvostudományi Kar Dékáni Hivatal, Gazdasá-
gi Igazgatóság

22 50 Semmelweis u. 6. 3720 Új Klinika

51 Bánomkert sor 2. Központi Klinikai laborok

52 Nukleáris Medicína Intézet Izotóplabor

23 Klinikapark déli terület 20294

53 Szikra u. 6. Kari Gyógyszertár

54 Szikra u. 8. Nyomda5038

55 termálkút

56 Állomás u. 4. Nõvérszálló

57 égetõmû

58 kazánház

59 gázfogadó állomás

60 garázs 28 kocsiállásos

61 mûhely 2. (karbantartás)

62 textiltisztító és javító üzem

63 gázpalacktároló nyitott szín

64 gépkocsi javító mûhely

65 nyitott szín

66 kertész faház (kertészek+szállítás)
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sorszám cím helyrajzi szám épületek
megjegyzés

terület épület SZEGED

67 raktár medicor (orvosi felszerelések)

68 sportfelszerelések raktára

69 selejtanyag raktár

70 központi anyagraktár

71 sportöltözõ

72 Állomás u. 2. Phatológia

24 73 Semmelweis u. 1. 3717 Szülészeti és Nõgyógyászati Klinika

25 74 Kossuth L. sgt. 38. 25600 Anatómiai Szövet- és Fejlõdéstani Int.

26 75 Szentháromság u. 5. 3498 Pszichiátriai Klinika Magatartástudományi és Orvosi
Pszichológiai Oktatási Csoport

27 76 Pulcz u. 1. 25610/2 Pszichiátriai Klinika Neuropszychiátriai Rehabilitációs
Osztály A épület

77 B épület

28 78 Tisza Lajos krt. 64-66. 3754 Fogászati és Szájsebészeti Klinika

79 melléképület

80 melléképület

81 melléképület

29 82 Zrínyi u. 9/b. 3769 Dékáni Hivatal

83 tûzveszélyes vegyszertároló

30 84 Zrínyi u. 9/a. 3770 Dékáni Hivatal

31 85 Eötvös u. 6. 3771 Gyógyszerésztudományi Kar Intézetek

32 86 Temesvári krt. 31. 233 oktatási épület

87 melléképület

88 mûhelyépület

89 tárolóépület

90 kazánház

33 91 Bal fasor 39-45. 278 oktatási épület, Madzsar József Kollégium

92 raktárház

34 93 Mars tér 7. 25607 oktatási épület, Fõigazgatói Hivatal

35 94 Mars tér 20. 3100 oktatási épület

36 95 Moszkvai krt. 5. 25192/2 oktatási épület

37 96 Moszkvai krt. 7. 25192/1 oktatási épület

38 97 Tisza Lajos krt. 103. 3716 Irinyi épület és Eötvös Kollégium

39 98 Ady tér 10. 3487 József Attila Tanulmányi és Információs Központ

40 99 Hattyas u. 6-8. 20323/1 parancsnoki épület HU/2

100 parancsnoki épület HU/25

101 raktár HU/10

102 öltözõk HU/3
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sorszám cím helyrajzi szám épületek
megjegyzés

terület épület SZEGED

103 zenesportcentrum HU/11

104 jármûtároló HU/16

105 jármûtároló HU/17

106 földalatti folyadéktár HU/18

107 tüzivízmedence HU/20

108 Tribün HU/21

109 tornaterem HU/33

110 kútház, vízkezelõ ép. HU/35

111 oktatási épület HU/4

112 oktatási épület HU/5

113 oktatási épület HU/34

114 gázfogadó HU/8

115 elektromos kapcsoló HU/9

116 kazánház HU/24

117 hajótároló HU/29

118 oktatási épület HF 1

119 oktatási épület HF 2

120 oktatási épület HF 3

121 porta HF 4

122 méregraktár

41 123 Szentháromság u. 2. 3506 Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium

42 124 Boldogasszony sgt. 1. 3507 Ságvári E. Gy. G., Ságvári Endre Gyakorló Általános
Iskola

43 125 Boldogasszony sgt. 5. 3511 Ságvári Általános Iskola „B” épület

44 126 Temesvári krt. 50-52. 240 Herman Ottó Kollégium

127 Móra Ferenc Kollégium

128 étterem

45 129 Fürj u. 51. 493 Fürj utcai Kollégium fõépület

130 melléképület

46 131 Kálvária sgt. 87. 25562/6 Márton Áron Szakkollégium

47 132 Kossuth Lajos sgt. 74. 25851/1 Károlyi Mihály Kollégium 10 em. épület

133 4 szintes épület

134 konyha, étterem

48 135 Semmelweis u. 7. 3698/1 id. Jancsó Miklós Kollégium

49 136 Apáthy u. 4. 3737/3 Apáthy István Kollégium

50 137 Szatymazi u. 16-18. 12404/14 Külföldi Hallgatók Diákotthona

51 138 Béke u. 11-13. 3373 Béke utcai Kollégium
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sorszám cím helyrajzi szám épületek
megjegyzés

terület épület SZEGED

139 melléképület

52 140 Kollégiumi u. 11. 26013/1 kollégium

141 közösségi épület

142 kazánház

143 garázs

144 buszgarázs

145 modulbarakk

53 146 Leányszállás köz 2. 25528/2 Nõvérszálló

54 147 Indóház tér 1. 20277/1 Nõvérszálló

55 148 Lövölde u. 42. 2106 füvészkert:fitotron

149 új kazánház

150 régi kazánház

151 raktár

152 víztároló (építmény)

153 mûhely

154 csõvázas szín

155 szociális épület

156 virágház

157 fóliaház

158 hollandi ház

159 szaporítóház

160 kertiház

161 pavilon

162 hidroforház

163 kerti pihenõ

164 lombgyüjtõ

165 árnyékszék

56 Lövölde u. 42. 2108 arborétum

57 Lövölde u. 42. 2109 csatorna

58 Lövölde u. 42. 2110 arborétum

59 166 Lövölde u. 42. 2136/1 csillagvizgáló

167 faház

60 168 Tompai kapu u. 7. 21013/9 porta A jelû épület

169 trafóház B jelû épület

170 festékraktár C jelû épület

171 sátorraktár D jelû sátor

172 sátorraktár E jelû sátor
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sorszám cím helyrajzi szám épületek
megjegyzés

terület épület SZEGED

173 sátorraktár F jelû sátor

174 raktár G jelû (elektromos) épület

175 iroda épület I jelû épület

176 szín (volt asztalosmûhely) J jelû ép.

177 fedett szín K jelû terület

178 L épület

179 N épület

180 O épület

61 181 Budapesti út 5. 01392 kazánház új

182 legénységi fõépület 2-3-4. épület

183 étkezde+nyaktag 5. épület

184 étterem+nyaktag 6. épület

185 orvosi rendelõ 7. épület

186 lakóépület tégla 34. épület

187 lakóépület diáklakások 43. épület

188 lakóépület panel 44. épület

189 lakóépület panel 45. épület

190 ABC, presszó 46. épület

191 iskola 54.épület

192 kantin 64. épület

193 fõporta 72. épület

194 teherporta 65. épület

195 legénységi körlet 73. épület

196 kazánház 75. épület

197 kutúrház 76. épület

198 szerviz épület 82. épület

199 mûhely 9. épület

200 iskola raktár 55. épület

201 õrszoba 11. épület

202 mûhely 12. épület

203 raktár 14. épület

204 raktár 14/a. épület

205 méreg raktár 15. épület

206 raktár l6. épület

207 üzemanyagtároló 17. épület

208 raktár 32. épület

209 raktár 33. épület
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sorszám cím helyrajzi szám épületek
megjegyzés

terület épület SZEGED

210 raktár 8. épület

211 vezetési pont 68. épület

62 212 Alsóvárosi feketeföldek 167 20987/1 D1 jelû épület

213 D2 jelû épület

214 D3 jelû épület

63 215 Alsóvárosi feketeföldek 167 20987/2 D4 jelü épület

216 D5 jelû épület

217 D6 jelû épület

64 218 Hársfa u. 7-1. 1174 szolgálati lakás értékesítése folyamatban van

219 vegyszerraktár

220 melléképület

221 melléképület

222 szín

65 223 Moszkvai krt. 9. 25187 raktár

66 224 Batthyány u. 5. 3568 Napköziotthonos Óvoda

67 225 Kossuth L. sgt. 35. 12299 Általános Orvostudományi Kar Napköziotthonos Óvoda

68 226 Liliom u. 10. 3700 vendégház

227 udvari épület (szolgálati lakás)

69 228 Szeged, Erzsébetliget 237 öltözõ épület

70 229 Szeged, Tiszapart üdülõtelep 2289/90/A strandház üdülõ

71 230 Szeged, Partfürdõ 2289/85/A üdülõház

72 231 Vöröshomok dülõ 5500/3 szabadidõ központ

73 232 Bagoly u. 3B fszt. 3. 4046/22/A/12 szolgálati lakás

74 233 Brüsszeli krt. 18.B 1/4. 2582/A/19 szolgálati lakás

75 234 Osztrovszky 23. fsz. 1. 2671/1/A/4 szolgálati lakás

76 235 Kossuth L. sgt. 69-71. I/4. 12367/A/4 szolgálati lakás

77 236 Kossuth L. sgt. 69-71. II/13. 12367/A/13 szolgálati lakás

78 237 Rókusi krt. 1. B I./6. 16297/10/A/21 szolgálati lakás

79 238 Boldogasszony sgt.27.B.I.1. 3641/A/18 szolgálati lakás

80 239 Petõfi S. sgt. 40.A II.10. 3581/A/10 szolgálati lakás

81 240 Karánsebesi u. 16. 4087/A/5 szolgálati lakás

82 241 Közép fasor 30. 422/A/1 szolgálati lakás

83 242 422/A/5 szolgálati lakás garázsa

84 243 Kossuth L. sgt. 69-71. 12367/A/2 szolgálati lakás

85 244 Kossuth L. sgt. 69-71. 12367/A/3 szolgálati lakás

86 245 Kossuth L. sgt. 69-71. 12367/A/5 szolgálati lakás

87 246 Kossuth L. sgt. 69-71. 12367/A/6 szolgálati lakás
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sorszám cím helyrajzi szám épületek
megjegyzés

terület épület SZEGED

88 247 Kossuth L. sgt. 69-71. 12367/A/9 szolgálati lakás

89 248 Kossuth L. sgt. 69-71. 12367/A/10 szolgálati lakás

90 249 Kossuth L. sgt. 69-71. 12367/A/15 szolgálati lakás

91 250 Kossuth L. sgt. 69-71. 12367/A/16 szolgálati lakás

92 251 Kossuth L. sgt. 69-71. 12367/A/18 szolgálati lakás

93 252 Kossuth L. sgt. 69-71. 12367/A/20 szolgálati lakás

94 253 Ökörszem u. 7. 4128 szolgálati lakóház, udvar

95 254 Dugonics u. 3-5. II. 26. 2705/A/26 szolgálati lakás

96 255 Thököly u. 95. 1594/8 szolgálati lakóház, udvar

97 256 Damjanich u. 14/b II. 1. 12157/A/18 szolgálati lakás

98 257 Damjanich u. 14/a. 12157/A/23 szolgálati lakás garázsa

99 258 Veresács u. 17-2. 24875 1046/166665 tulajdoni hányad

100 Fõ fasor 39. 1723 beépítetlen terület értékesítése folyamatban van

101 Boros József dr. u. 24. 25228 beépítetlen terület értékesítése folyamatban van

102 Szabadkai u. 5. 24013/6 beépítetlen terület értékesítése folyamatban van

103 Boszorkánysziget 02216 vizi gyakorlótér

104 Petõfi Sándor sgt. 30. 3481 beépítetlen terület

105 Gém u. 18. 11633 beépítetlen terület értékesítése folyamatban van

106 Alsóvárosi feketeföldek 167 20985 beépítetlen terület

107 Alsóvárosi feketeföldek 167 20986/1 árok

108 Hársfa u. 7-1. 5140 beépítetlen terület értékesítése folyamatban van

109 Honvéd tér 4. 3453 beépítetlen terület

110 Semmelweis u. 7. 3698/2 beépítetlen terület

111 3698/3 beépítetlen terület

112 Bánomkert sor 8. 3693 beépítetlen terület

113 Bánomkert sor 3705/2 közterület

114 Baktó 01103/2 szántó

115 Kollégiumi u 13. 26122 beépítetlen terület

ÁSOTTHALOM

116 259 III. körzet 301. 0166/6 Alkotóház

260 mosdóépület

DOMASZÉK

117 261 külterület 045/23 kutyaház

262 állatház

BALATONBOGLÁR

118 263 Erkel u. 2. 1499 üdülõ fõépület

40
O

K
T

A
T

Á
S

I
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

1.szám



sorszám cím helyrajzi szám épületek megjegyzés

264 melléképület 1.

265 melléképület 2.

266 üdülõ fõépület

267 melléképület

FONYÓD

119 268 Gyöngy u. 8. 8255 üdülõ A épület

269 B épület

270 C épület

271 D épület

272 WC csoport

KEMENCE

120 belterület 1017/2 üdülõ telek értékesítése folyamatban van

HÓDMEZÕVÁSÁRHELY

121 273 Andrássy u.19. 12773 IX. oktatási épület

274 VIII. Gregus Máté Szakközépiskola

122 275 Andrássy u. 15-17. 12774 III. oktatási és igazgatási épület

276 IV. oktatási épület

277 V. oktatási épület

278 II. tornacsarnok

279 Petõfi u. 12. I. kollégium, menza, mosoda

280 VI. tanmûhely

281 VII. garázs

123 0518 gyep

124 0520/17 csatorna

125 0520/18 gyep

126 0520/19 út

127 0520/22 szántó, gyep, út

128 0520/39 szántó, gyep, agyaggödör

129 Tanya 1431 0521/2 szántó, major, gazdasági épület, út

130 Tanya 1435 0521/4 szántó, major, gazdasági épület, út

282 Takács Ferenc Képzõ Központ

283 szoc.épület (magtárral üres)

284 50 férõhelyes szarvasmarha istálló

285 borjúnevelde

HÓDMEZÕVÁSÁRHELY

131 286 Tanya 1432 0521/5 kendermagos törzsól

287 baromfi utónevelõ

288 3 juhhodály (baromfi növendék nevelõ)
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sorszám cím helyrajzi szám épületek megjegyzés

289 I. juhhodály

290 II. juhhodály

291 gépszín

132 Tanya 1432 0521/5 major, út szántó, gazd.épület

292 strucc istálló

293 baromfi kisérleti takarmánykihaszn.ist.

294 broyler I. telep baromfi elõnevelõ

295 broyler II. telep csibenevelõ

296 100-as istálló Holland tipusú tejfeldolgozó

297 buszgarázs

298 sertéstelep (új)

299 mázsaház

300 kecskefarm

133 0522/3 szántó, gyep, gazdasági ép.agyaggödör

134 0540/2 szántó

135 0561/20 út

136 0561/22 út

137 0561/32 erdõ, szántó

301 újzélandi szerszámos

302 újzélandi szénatároló

138 0562 út

139 0563/5 szántó

140 0563/9 csatorna

141 0567/1 szántó

142 0573/3 gyep

143 0573/5 út

144 0573/6 út

145 Bodzási út Tanya 4171 01026/5 gyep, erdõ, tanya, lõtér, lõtorony 2 db

303 tanya

304 lõtorony 1.

305 lõtorony 2.

146 Bodzási út 01026/6 gyep, szántó, gazd.épület

306 nyúltelep

3. számú melléklet

42
O

K
T

A
T

Á
S

I
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

1.szám



AZ INTÉZMÉNY TULAJDONÁBAN LEVÕ INGATLAN

cím helyrajzi szám rendeltetés

Szeged, Erzsébet liget 236/3 teniszpályák

4. számú melléklet

AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL BÉRBE VETT INGATLANOK

cím helyrajzi szám rendeltetése JOGCÍM

SZEGED
5 évre szóló

bérleti
szerzõdés

határozott idõre
szóló használati

szerzõdés

határozott idõre
szóló bérleti

szerzõdés

határozatlan
idõre szóló

bérleti
szerzõdés

határozatlan
idõre szóló
teljes körû

feladatellátás

bérleti jog
megvásárlása

Tisza Lajos krt. 47. 3047/5/A/10 iroda *
Tisza Lajos krt. 47. 3047/5/A/15 iroda *
Tisza Lajos krt. 47. 3047/5/A/16 iroda *
Rákóczi tér 1. 3072/1 oktatási helyiség *
Zoltán u. 14. 25212 oktatási helyiség *
Tisza Lajos krt. 85. 3440/B/1 oktatási helyiség, tanári szoba *
Honvéd tér 6. 3444 Dékáni Hivatal, oktatási

helyiségek
*

Temesvári krt. 62. 1667 oktatás, kutatás *
Brüsszeli krt. 37. 11639 oktatás *
Temesvári krt. 35. 1769/1 aktív és krónikus

fekvõbeteg-ellátás
*

Boldogasszony sgt. 15. 3548 szakosított rendelõ
és gondozóintézet

*

Becsei u. 3. fszt. 2. 10016/21/B/2 körzeti orvosi rendelõ
(fogászat)

*

Szent István tér 16. 2955/2 kutatás *
Feketesas u. 28. 3895 oktatás, tanári szoba, iroda *

HÓDMEZÕVÁSÁRHELY

0521/3 irodaház *
mûhely és gépszíngyakorlati
oktatás

*
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A Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Alapító Okirata

2007.

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

Az intézmény jogelõdei: az 1782-ben, a budai tudományegyetemen megnyílt Institutum Geometrico-Hydrotechnicum,
az 1846-ban felállított József Ipartanoda, a mûködését 1871-ben megkezdõ Királyi József Mûegyetem és a m. kir. József
Nádor Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem megalakításáról szóló 1934. évi X. törvénycikkel megalapított, több in-
tézményt egyesítõ m. kir. József Nádor Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, amelybõl a budapesti Mûszaki Egye-
tem átszervezésérõl szóló 1949. évi 15. sz. tvr. értelmében alakult meg a Budapesti Mûszaki Egyetem.

Ugyancsak az intézmény elõdjének tekinthetõ az 1951-ben alakult Közlekedési Mûszaki Egyetem, amely 1955-tõl az
1952-ben Építõipari Mûszaki Egyetem néven önállósult Mérnöki és Építészmérnöki Karral együtt önálló Építõipari és
Közlekedési Mûszaki Egyetemként mûködött.

A Budapesti Mûszaki Egyetem, valamint az Építõipari és Közlekedési Mûszaki Egyetem egyesítésérõl szóló 1967. évi
14. sz. tvr. értelmében sor került a Budapesti Mûszaki Egyetem, valamint az Építõipari és Közlekedési Mûszaki Egyetem
egyesítésére, Budapesti Mûszaki Egyetem megnevezéssel.

Az intézmény jelenlegi nevét a felsõoktatási intézményhálózat átalakításáról, továbbá a felsõoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény módosításáról szóló 1999. évi LII. törvény állapította meg, 2000. január 1-jei hatállyal.

1. Az intézmény hivatalos neve: Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem.
Rövidített megnevezése: BME.
Idegen nyelvû elnevezései: Budapest University of Technology and Economics (BME),
Technische und Wirtschaftswissenschaftliche Universität Budapest (BME),
Université des Sciences Techniques et Economiques de Budapest (BME),
��������	
�� �����	���� �������	
��� �
�������	
�� ���
 (���).

2. Az intézmény alapítója a Magyar Köztársaság Országgyûlése.

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

4. Az intézmény mûködési helye
4.1. székhelye: 1111 Budapest, Mûegyetem rakpart 3.

4.2. telephelyei:
– Nagytétényi út 283.,
– Törökbálint Depó Hosszúréti u.

4.3. Az intézmény székhelyen kívüli képzésének helye:
– 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk út 18/a. (kifutó fõiskolai szintû képzés).

4.4. Az intézmény által alapított és fenntartott közoktatási intézmény:
neve: Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Diószegi úti Bölcsõde és Óvoda
címe: 1113 Budapest, Diószegi út 51.

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

6. Az intézmény szakágazati besorolása és az alapvetõ szakfeladat száma:
szakág: 803000
jellemzõ szakfeladat: 803119
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7. Az intézményhez részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv nem tartozik.

8. Az intézmény tevékenységi körei

8.1. Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:
– A 8.1.1. pontban meghatározott képzési területen osztott képzésben alapképzést, mesterképzést, valamint egységes,

osztatlan képzést, illetve doktori képzést, továbbá szakirányú továbbképzést folytathat, s e képzésben oklevelet ad
ki.

– Az 1993. évi LXXX. törvény szerint kifutó képzési rendszerben egyetemi és fõiskolai szintû képzést folytat.
– A 8.1.2. pontban meghatározott szakmacsoportban felsõfokú szakképzést folytathat s e képzésben bizonyítványt ad

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

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

– Közoktatási intézmény alapítójaként és fenntartójaként közoktatási feladatokat lát el.
– A nemzeti és az egyetemes kultúra és a mûvészetek közvetítésével, mûvelésével és fejlesztésével, az anyanyelvi és

az idegen nyelvi ismeretek fejlesztésével hozzájárul a hallgatóknak az értelmiségi létre történõ felkészítéséhez.
– Az oktatás és a kutatás színvonalas ellátásához szükséges nemzetközi kapcsolatait fejleszti és ápolja.
– Tankönyv- és jegyzetkiadást, taneszköz-fejlesztést végez.
– Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére tankönyv- és jegyzetellátást, könyvtári és laboratóriumi szol-

gáltatást, kollégiumi elhelyezést, kulturális és sportolási lehetõséget nyújt, továbbá olyan szolgáltatásokat, amelyek
a hallgatók beilleszkedését, egészséges életvitelét és egészségügyi ellátását szolgálják.

– Diákotthoni szolgáltatást nyújt.
– Általános mûszaki és gazdaságtudományi könyvtári, valamint országos mûszaki szakkönyvtári szolgáltatást nyújt.
– Az alkalmazásában lévõ közalkalmazottak ellátásával kapcsolatos feladatokat végez a vonatkozó jogszabályok sze-

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

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

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

alaptevékenységek:

80.30 felsõoktatás,
80.42 máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás,
85.32 szociális ellátás elhelyezés nélkül,
73.10 mûszaki kutatás, fejlesztés,
73.20 humán kutatás, fejlesztés,
72.30 adatfeldolgozás,
72.40 adatbázis-tevékenység, on-line kiadás,
92.32 mûvészeti kiegészítõ tevékenység,
92.51 könyvtári, levéltári tevékenység,
92.61 sportlétesítmény mûködtetése.

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

képzési terület:
– gazdaságtudományok,
– informatika,
– mûszaki,
– pedagógusképzés,
– társadalomtudományi,
– természettudomány;
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alapképzés:
székhelyen, telephelyen: gazdaságtudományok, informatika, mûszaki, pedagógusképzés, társadalomtudományi, ter-
mészettudomány;

mesterképzés:
székhelyen, telephelyen: gazdaságtudományok, mûszaki, informatika, társadalomtudományi.

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

– elektrotechnika-elektronika,
– gépészet,
– közgazdaság,
– informatika,
– ügyvitel,
– kereskedelmi-marketing, üzleti adminisztráció,
– közlekedés.

8.1.3. Tudományterület, mûvészeti ágak, amelyen doktori képzés folyik, doktori fokozatot ítélhet oda:
– bölcsészettudományok,
– mûszaki tudományok,
– társadalomtudományok,
– természettudományok,
– mûvészetek.

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

Ilyen tevékenységek elsõsorban:

– Az Ftv. a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvényben és a felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvényben
foglaltak szerint a felsõoktatásnak nem minõsülõ szakképzést folytat;

– a hallgatók számára olyan képzés, illetve szolgáltatás nyújtása, amely közvetlenül nem kapcsolódik a képzési és ki-
meneti követelményekben, a szakmai és vizsgakövetelményekben és a tantervekben, illetve szakképzési programok-
ban foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez;

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

nácsadói és egyéb tevékenység;
– az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak hasznosítása (helyiségek, eszközök tartós és eseti bérbeadása, el-

használódott, feleslegessé vált, valamint az alapfeladatok ellátása során létrehozott áru és készlet értékesítése);
– fordítás, tolmácsolás, adatfeldolgozás, exportszolgáltatás;
– mérnöki, szakértõi tevékenység, elemzés, szaktanácsadás, tervkészítés, bírálat, minõsítés, szakvélemény, mûszaki

elemzés, vizsgálati, tanúsítási tevékenység;
– K+F kutatáshoz kapcsolódó szolgáltatás, fejlesztéshez kapcsolódó tevékenység, kísérleti tevékenység, iparjogvé-

delmi tevékenységek, kutatási pályázatok kidolgozása, mérõhely kialakítás, mérés, számítástechnikai szolgáltatá-
sok, laborvizsgálatok, diagnosztika, mûszaki, gazdasági szolgáltatások, mintavétel, technológia transzferrel kapcso-
latos szolgáltatások, hanganyag digitalizálás, tesztelés, on-line szolgáltatások, piac- és közvélemény-kutatás;

– nyelvvizsgáztatási tevékenység;
– nyelvoktatás,
– gazdasági tanácsadás.
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Az intézmény tevékenységeinek tevékenységi körök szerinti (TEÁOR) részletes felsorolása:

kiegészítõ tevékenységek:

22.11 könyvkiadás,
22.12 napilapkiadás,
22.13 idõszaki kiadvány kiadása,
22.15 egyéb kiadás,
22.21 napilapnyomás,
22.22 máshova nem sorolt nyomás,
22.23 könyvkötés,
22.24 nyomdai elõkészítõ tevékenyég,
22.25 kisegítõ nyomdai tevékenység,
22.31 hangfelvétel-sokszorosítás,
22.32 videofelvétel-sokszorosítás,
22.33 számítógépes adathordozó sokszorosítása,
26.15 mûszaki, egyéb üvegtermék gyártása,
29.56 máshova nem sorolt egyéb speciális gép gyártása,
31.62 máshova nem sorolt egyéb villamos termék gyártása,
52.47 könyv-, újság-, papíráru-kiskereskedelem,
55.21 ifjúsági turistaszállás-szolgáltatás,
55.23 egyéb szálláshely-szolgáltatás,
63.21 egyéb szárazföldi szállítást segítõ tevékenység,
70.20 ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
70.32 ingatlankezelés,
71.10 gépkocsi kölcsönzés,
71.33 irodagép, számítógép kölcsönzése,
71.34 máshova nem sorolt egyéb gép kölcsönzése,
72.10 hardver-szaktanácsadás,
72.21 szoftverkiadás,
72.22 egyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás,
72.30 adatfeldolgozás,
72.40 adatbázis-tevékenység, on-line kiadás,
72.60 egyéb számítástechnikai tevékenység,
74.13 piac- és közvélemény-kutatás,
74.14 üzletviteli tanácsadás,
74.20 mérnöki tevékenység, tanácsadás,
74.30 mûszaki vizsgálat, elemzés,
74.40 hirdetés,
74.50 munkaerõ-közvetítés,
74.81 fényképészet,
74.85 titkári, fordítói tevékenység,
74.87 máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás,
75.12 társadalmi szolgáltatások igazgatása,
80.42 máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás,
92.11 film-, videógyártás,
92.12 film-, videóterjesztés,
92.31 alkotó és elõadómûvészet,
92.32 mûvészeti kiegészítõ tevékenység,
92.34 máshova nem sorolható egyéb szórakozás,
92.40 hírügynökségi tevékenység,
93.01 textil, szõrme mosás, tisztítás

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

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

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

22.11 könyvkiadás,
22.12 napilapkiadás,
22.13 idõszaki kiadvány kiadása,
22.15 egyéb kiadás,
22.21 napilapnyomás,
22.22 máshova nem sorolt nyomás,
22.23 könyvkötés,
22.24 nyomdai elõkészítõ tevékenyég,
22.25 kisegítõ nyomdai tevékenység,
22.31 hangfelvétel-sokszorosítás,
22.32 videofelvétel-sokszorosítás,
22.33 számítógépes adathordozó sokszorosítása,
26.15 mûszaki, egyéb üvegtermék gyártása,
29.56 máshova nem sorolt egyéb speciális gép gyártása,
31.62 máshova nem sorolt egyéb villamos termék gyártása,
52.47 könyv-, újság-, papíráru-kiskereskedelem,
55.21 ifjúsági turistaszállás-szolgáltatás,
55.23 egyéb szálláshely-szolgáltatás,
63.21 egyéb szárazföldi szállítást segítõ tevékenység,
70.20 ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
70.32 ingatlankezelés,
71.10 gépkocsi kölcsönzés,
71.33 irodagép, számítógép kölcsönzése,
71.34 máshova nem sorolt egyéb gép kölcsönzése,
72.10 hardver-szaktanácsadás,
72.20 szoftver-, szaktanácsadás, -ellátás,
72.21 szoftverkiadás,
72.22 egyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás,
72.60 egyéb számítástechnikai tevékenység,
74.13 piac- és közvélemény-kutatás,
74.14 üzletviteli tanácsadás,
74.20 mérnöki tevékenység, tanácsadás,
74.30 mûszaki vizsgálat, elemzés,
74.40 hirdetés,
74.50 munkaerõ-közvetítés,
74.81 fényképészet,
74.85 titkári-, fordítói tevékenység,
74.87 máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás,
75.12 társadalmi szolgáltatások igazgatása,
92.11 film-, videógyártás,
92.12 film-, videóterjesztés,
92.31 alkotó és elõadómûvészet,
92.34 máshova nem sorolható egyéb szórakozás,
92.40 hírügynökségi tevékenység,
93.01 textil, szõrme mosás, tisztítás,
92.62 egyéb sporttevékenység.
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9. Az intézmény tagolásának elvei (az 1. számú mellékletnek megfelelõen):

Az egyetem divizionális szervezetként mûködik, vezetése stratégiai és operatív végrehajtó szintekre tagozódik. Az egye-
tem a karokat és a tudásközpontokat tekinti divízióknak, melyek között a munkamegosztás tárgyi elvû, képzési ágak és
tudományágak szerinti. Az intézmény oktatási és tudományos kutatási feladatokat ellátó, valamint az oktatás és tudomá-
nyos kutatás irányítását segítõ és törzskari, az oktatást és tudományos kutatást szolgáltatásaikkal közvetlenül, és bevéte-
leikkel közvetetten támogató, továbbá rendszerfenntartó és rendszerellátó szolgáltatásokkal segítõ szervezeti egységek-
re tagozódik.

Az intézmény az Ftv. szerinti szervezeti felépítését, tagolását az egyes szervezeti egységeket és mûködésük rendjét a
szervezeti és mûködési szabályzat határozza meg.

Az intézmény vezetõi, magasabb vezetõ megbízású közalkalmazottaival kapcsolatos emberi erõforrás-menedzselési fel-
adatokat, valamint a hatásköröket az Ftv. és az intézmény szervezeti és mûködési szabályzata határozza meg.

10. Az intézmény ingatlanállománya:

10.1. A Magyar Állam tulajdonában lévõ ingatlanok, melyek az intézmény vagyonkezelésében vannak a Kincstári
Vagyoni Igazgatósággal kötött, 370420/2002/0120 számú vagyonkezelési szerzõdéssel.

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

11. Az intézmény hallgatói létszáma:
– az Ftv.-ben meghatározottak szerint felvehetõ maximális hallgatói létszám 27000 fõ, amely számított hallgatói lét-
számként 21018 fõ.

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

13. Az alapító okirat a 7178-1/2007. számú alapító okirat módosításával készült és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat szövegét tartalmazza.

Budapest, 2007. november 12.

(29937-9/2007.)
Dr. Hiller István s. k.,

oktatási és kulturális miniszter
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Az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Alapító Okirata

2007. október

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

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

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

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

2. Az intézmény alapítója a Magyar Köztársaság Országgyûlése.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.1. Az intézmény részjogkörû költségvetési egységei:
– Eötvös Loránd Tudományegyetem Jogi Továbbképzõ Intézet
címe: 1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.,
– Eötvös Loránd Tudományegyetem Idegennyelvi Továbbképzõ Központ
címe: 1085 Budapest, Rigó u. 16.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– Az oktatás és a kutatás színvonalas ellátásához szükséges nemzetközi kapcsolatait fejleszti és ápolja.
– Tankönyv- és jegyzetkiadást, taneszköz-fejlesztést végez.
– Könyvtári és tudományos információ-szolgáltatást lát el az oktatott és kutatott tudományok területén. Levéltári te-

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

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

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

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

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

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

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

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

alaptevékenységek:

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

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

képzési terület:
– bölcsészettudományi,
– gazdaságtudományok,
– informatika,
– jogi és igazgatási,
– mûvészet,
– mûvészetközvetítés,
– pedagógusképzés,
– sporttudomány,
– társadalomtudományi,
– természettudomány;
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alapképzés:
székhelyen, telephelyen: bölcsészettudományi, gazdaságtudományok, informatika, jogi és igazgatási, mûvészet, mû-
vészetközvetítés, pedagógusképzés, sporttudomány, társadalomtudományi, természettudomány;

székhelyen kívül: nincs az intézménynek;

mesterképzés:
székhelyen, telephelyen: bölcsészettudomány, informatika, jogi és igazgatási, társadalomtudomány, természettudo-
mány;

székhelyen kívül: nincs az intézménynek.

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

– informatika,
– mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció,
– oktatás,
– szociális szolgáltatások,
– ügyvitel,
– vegyipar.

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

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

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

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

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

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

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

– nyelvvizsgáztatási tevékenység.

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

kiegészítõ tevékenységek:

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

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

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

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

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

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

9.1. Az intézményben oktatási, tudományos kutatási szervezeti egységként kar, tanszék, intézet, botanikus kert, kutató-
csoport és a szervezeti és mûködési szabályzatban meghatározott más elnevezésû egység mûködik.

Az intézmény karokra tagozódik. A karok egy vagy több szakmailag összetartozó, a 8.1.1. pont szerinti képzési területe-
ken, képzési szinteken folyó képzés feladatainak ellátását szervezik. Az intézmény karai:
– Állam- és Jogtudományi Kar,
– Bölcsészettudományi Kar,
– Természettudományi Kar,
– Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar,
– Informatikai Kar,
– Pedagógiai és Pszichológiai Kar,
– Társadalomtudományi Kar,
– Tanító- és Óvóképzõ Fõiskolai Kar.

9.2. Az intézményben kollégiumi, informatikai, szociális, kulturális, sport, könyvtári, levéltári, múzeumi, közoktatási
feladatot ellátó szolgáltató szervezeti egységek mûködnek.
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9.3. Az intézmény mûködtetési feladatainak ellátásához gazdasági, továbbá belsõ ellenõrzési feladatot ellátó, valamint
igazgatási, szervezési mûszaki szolgáltató és más, a mûködést biztosító funkcionális szervezeti egységeket tart fenn.

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

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

10. Az intézmény ingatlanállománya:

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

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

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

11. Az intézmény hallgatói létszáma:
– az Ftv.-ben meghatározottak szerint felvehetõ maximális hallgatói létszám 34400 fõ, amely számított hallgatói lét-
számként 27358 fõ;
– az idegen nyelven folyó költségtérítéses képzésben résztvevõk száma ebbõl: 52 fõ.

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

13. Az alapító okirat a 21725-1/2007. számú alapító okirat módosításával készült és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat szövegét tartalmazza.

Budapest, 2007. november 12.

(29937-3/2007.)

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

Az intézmény használatában lévõ ingatlanok és a használat jogcíme

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

A Kaposvári Egyetem
Alapító Okirata

2007. október

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

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

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

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

2. Az intézmény alapítója a Magyar Köztársaság Országgyûlése.

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

4. Az intézmény mûködési helye:
4.1. székhelye: 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.
4.2. telephelyek:
Pannon Lovasakadémia: 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.,
Vadgazdálkodási Tájközpont: 7457 Bõszénfa, Malom u. 3.,
Takarmánytermesztési Kutató Intézet: 7095 Iregszemcse, Napraforgó út 1.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

laboratóriumi szolgáltatást, kollégiumi elhelyezést, kulturális és sportolási lehetõséget nyújt, továbbá olyan szolgál-
tatásokat, amelyek a hallgatók beilleszkedését, egészséges életvitelét és egészségügyi ellátását szolgálják.
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– Diákotthoni szolgáltatást nyújt.
– Az alkalmazásában lévõ közalkalmazottak ellátásával kapcsolatos feladatokat végez a vonatkozó jogszabályok sze-

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

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

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

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

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

alaptevékenységek:

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

02.01 erdõgazdálkodási termék-elõállítás,
02.02 erdõgazdálkodási szolgáltatás,

05.01 halászat,
05.02 haltenyésztés,

72.30 adatfeldolgozás,
72.40 adatbázis-tevékenység, on-line kiadás,

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

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

alapképzés:
székhelyen, telephelyen: agrár, bölcsészettudományi, gazdaságtudományok, mûvészet, mûvészetközvetítés, pedagógus-
képzés, társadalomtudományi;

székhelyen kívül:
– pedagógusképzés (7621 Pécs, Váradi u. 4.);

mesterképzés:
székhelyen, telephelyen: gazdaságtudományok, mûvészet (színházmûvészet).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kiegészítõ tevékenységek:

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

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

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

41.00 víztermelés, -kezelés, -elosztás,

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

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

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

60.23 egyéb szárazföldi személyszállítás,
60.24 közúti teherszállítás,

64.20 távközlés,

70.20 ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,

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

75.25 tûzvédelem,

90.03 szennyezõdésmentesítés,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Az intézmény ingatlanállománya:
10.1. A Magyar Állam tulajdonában lévõ ingatlanok, melyek az intézmény vagyonkezelésében vannak a Kincstári
Vagyoni Igazgatósággal kötött,
– PATE Állattenyésztési Kar 370640/1997/0100
– Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképzõ Fõiskola 371012/1997/0100
– PATE Takarmánytermesztési Kutató Intézet 370664/1997/0100
– Pannon Lovasakadémia és Mezõgazdasági

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

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

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

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

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

13. Az alapító okirat a 22245-1/2007. számú alapító okirat módosításával készült és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat szövegét tartalmazza.

Budapest, 2007. november 12.

(29937-5/2007.)
Dr. Hiller István s. k.,

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

Az intézmény tulajdonában lévõ ingatlanok

címe: Bárdudvarnok külterület
helyrajzi száma: 0460/28

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

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

3. számú melléklet

Az intézmény használatában lévõ ingatlanok és a használat jogcíme

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

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

A Budapesti Corvinus Egyetem
Alapító Okirata

2007. október

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

A felsõoktatási intézményhálózat átalakításáról, továbbá a felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról
szóló 1999. évi LII. törvény rendelkezései alapján 2000. január 1-jei hatállyal létrehozott intézmény, majd a felsõoktatási
intézmények karainak felsorolásáról szóló 209/1999. (XII. 26.) Korm. rendeletet módosító 108/2003. (VII. 22.) Korm.
rendelet alapján 2003. szeptember 1-jétõl szervezeti felépítésében módosult intézmény, amelynek jogelõdei:

− Az Államigazgatási Fõiskola, amelynek létesítésére a Tanácsakadémia felállításáról szóló 1047/1952. MT határozattal
létrejött Tanácsakadémia továbbfejlesztésével, az Államigazgatási Fõiskola létesítésérõl szóló 1977. évi 3. törvényerejû
rendelete alapján került sor.
− A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, amelynek jogelõdje a Budapesti kir. Magyar Tudományegyetemi Köz-
gazdaságtudományi Kar felállításáról és ideiglenes szervezetérõl szóló 1920. évi XXXI. törvénycikk és a budapesti ma-
gyar Tudományegyetem mellett létesített Közgazdaságtudományi Kar szervezeti szabályzatáról szóló 272/1920. ME
számú rendelet alapján a Budapesti királyi Magyar Tudományegyetemi Közgazdaságtudományi Kar, amely 1934-tõl
(1934. évi X. törvénycikkel) a József nádor Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közgazdaságtudományi Karaként
mûködött. A Kar átszervezésével létesítette az Országgyûlés a Magyar Közgazdaságtudományi Egyetem létesítésérõl
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szóló 1948. évi LVII. törvénnyel a Magyar Közgazdaságtudományi Egyetemet, amely 1953-ban, a Magyar Közgazda-
ságtudományi Egyetem elnevezésérõl szóló 1953. évi 3. sz. törvényerejû rendelet alapján, Marx Károly nevét vette fel és
viselte 1990-ig. Az intézmény az egyes oktatási tárgyú, az oktatási jogok érvényesítésének elõsegítését, valamint a felsõ-
oktatási intézmény- és képzési rendszer fejlesztését szolgáló törvények módosításáról szóló 2004. évi LX. törvény alap-
ján 2004. szeptember 1-jétõl a Budapesti Corvinus Egyetem nevet vette fel.
– A Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Kara, Kertészettudományi Kara, Tájépítészeti, -védelmi és -fejlesztési
Kara, mely karoknak 1999. december 31-éig a Magyar Népköztársaság felsõoktatási intézményeirõl szóló 1986. évi 13.
sz. törvényerejû rendelettel létrehozott Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem és annak jogelõdjeként az 1853-ban alapí-
tott Haszonkertészeket Képzõ Gyakorlati Tanintézet, az 1894-ben alapított Magyar királyi Kertészeti Tanintézet, az
1939-tõl mûködõ Magyar királyi Kertészeti Akadémia, majd többszöri átszervezést és névváltozást követõen a felsõok-
tatási intézményekrõl szóló 1962. évi 22. sz. törvényerejû rendelettel létrehozott Kertészeti és Szõlészeti Fõiskola a
jogelõdei.

1. Az intézmény hivatalos neve: Budapesti Corvinus Egyetem.
Rövidített megnevezése: BCE.
Angol nyelvû megnevezése: Corvinus University of Budapest.

2. Az intézmény alapítója a Magyar Köztársaság Országgyûlése.

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

4. Az intézmény mûködési helye
4.1. székhelye: 1093 Budapest, Fõvám tér 8.

4.2. telephelye:
– Szarvas 5540, Szarvasi Arborétum 1KK9.

4.3. Az intézmény székhelyen kívüli képzésének székhelyei:
– Jugoszlávia, 2440 Zenta, Petar Drapsin u. 18.,
– Románia, 4333 Nyárádszereda, Miercurea Nirajului Str. Trandafilior nr. 5.,
– Szlovákia, 7701 Királyhelmec, Majláth u. 22.,
– Szlovákia, 9999 Révkomárom, Selye János Szakkollégium 1.,
– Ukrajna, 2955 Beregszász, Illyés Gyula sétány 1.

4.4. Az intézmény által alapított és fenntartott közoktatási intézmény:
neve: Budapesti Corvinus Egyetem Soós István Borászati és Üzleti Szakközépiskola és Szakiskola
címe: 1221 Budapest, Kossuth Lajos u. 83.

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

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

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

7.1. Az intézmény részjogkörû költségvetési egységei:
– Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdasági Továbbképzõ Intézet (rövidített megnevezése: BCE KTI)
címe: 1085 Budapest, Rigó u. 3.,

– Budapesti Corvinus Egyetem Agrártudományi Centrum
címe: 1118 Budapest, Villányi út 29–43.
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8. Az intézmény tevékenységi körei

8.1. Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenysége
– A 8.1.1. pontban meghatározott képzési területen és képzési szinten alapképzést, mesterképzést, továbbá szakirányú

továbbképzést folytathat, s e képzésben oklevelet ad ki.
– Az oktatási miniszternek az 1993. évi LXXX. törvény alapján kiadott szakindítási engedélye alapján kifutó rendszer-

ben egyetemi és fõiskolai szintû képzést folytat.
– A 8.1.2. pontban meghatározott szakmacsoportban felsõfokú szakképzést folytathat, s e képzésben bizonyítványt ad

ki.
– Az Ftv. a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvényben, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben és

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

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

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

– Az oktatás és a kutatás színvonalas ellátásához szükséges nemzetközi kapcsolatait fejleszti és ápolja.
– Tankönyv- és jegyzetkiadást, taneszköz-fejlesztést végez.
– Könyvtári és tudományos információ-szolgáltatást lát el az oktatott és kutatott tudományok területén.
– Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére saját szervezetében tankönyv- és jegyzetellátást, könyvtári és

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

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

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

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

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

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

– Közoktatási intézmény alapítójaként és fenntartójaként közoktatási feladatokat lát el.

A gyakorlati képzés céljaira tanüzemet, tangazdaságot üzemeltet és botanikus kertet, arborétumot tart fenn

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

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

alaptevékenységek:
80.30 felsõoktatás,
80.42 máshová nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás,
80.21 általános középfokú oktatás,
80.22 szakmai középfokú oktatás,
85.32 szociális ellátás elhelyezés nélkül,
72.30 adatfeldolgozás,
72.40 adatbázis-tevékenység, on-line kiadás,
73.10 mûszaki kutatás, fejlesztés,
73.20 humán kutatás, fejlesztés,
92.61 sportlétesítmény mûködtetése,
92.51 könyvtári, levéltári szolgáltatás.
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8.1.1. Képzési terület és képzési szint, amelyeken az intézmény képzést folytat, illetve folytathat
képzési terület:
– agrár,
– gazdaságtudományok,
– informatika,
– jogi és igazgatási,
– társadalomtudományi;

alapképzés:
székhelyen, telephelyen: agrár, gazdaságtudományok, informatika, jogi és igazgatási, társadalomtudományi;

székhelyen kívül: nincs az intézménynek.

mesterképzés:
székhelyen, telephelyen: agrár, gazdaságtudományok, jogi és igazgatási, informatika, társadalomtudományok.

székhelyen kívül: nincs az intézménynek.

8.1.2. Felsõfokú szakképzés szakmacsoportja, amelyben az intézmény szakképzést folytat, illetve folytathat:

székhelyen, telephelyen:
– közgazdaság.

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

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

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

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

– az államilag finanszírozott felsõfokú szakemberképzésben részt vevõ hallgatók számára olyan képzés, illetve szol-
gáltatás nyújtása, amely közvetlenül nem kapcsolódik a képesítési követelményekben és a tantervekben foglalt ta-
nulmányi kötelezettségek teljesítéséhez;

– felnõttképzési tevékenység;
– felvételi elõkészítõ és egyéb tanfolyamok tartása, nyelvvizsgáztatás;
– továbbképzés;
– az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ, szakképesítést nyújtó iskolarendszeren kívüli szakképzés folytatása;
– a képzéshez kapcsolódó tudományágakban kutatás és fejlesztés, tudományszervezés, hazai és nemzetközi konfe-

renciaszervezés, kultúramûvelés és -fejlesztés, szaktanácsadási és egyéb tevékenység;
– az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak hasznosítása;
– mezõgazdasági és élelmiszeripari termékek termelése, feldolgozása, forgalmazása.
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Az intézmény tevékenységeinek tevékenységi körök szerinti (TEÁOR) részletes felsorolása.

kiegészítõ tevékenységek:
01.1 növénytermelés,
01.41 növénytermelési szolgáltatás,
15.3 gyümölcs-, zöldségfeldolgozás,
15.93 bortermelés,
22.1 kiadói tevékenység,
55.51 munkahelyi étkeztetés,
70.20 ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
73.10 mûszaki kutatás, fejlesztés,
73.20 humán kutatás, fejlesztés,
74.20 mérnöki tevékenység, tanácsadás,
74.30 mûszaki vizsgálat, elemzés,
74.87 máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás,
80.30 felsõoktatás,
80.42 máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás,
22.11 tankönyv- és jegyzetkiadás,
22.2 nyomdai tevékenység.

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

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

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

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

9.1. Az intézményben oktatási és tudományos kutatási szervezeti egységként karok – ezen belül különösen intézet, tan-
szék, kutatócsoport, tangazdaság, botanikus kert, valamint doktori iskola – mûködnek.

Az intézmény karokra tagozódik. A karok egy vagy több szakmailag összetartozó, a 8.1.1. pont szerinti képzési területe-
ken, képzési szinteken folyó képzés feladatainak ellátását szervezik.

Az intézményben agrártudományi centrum mûködik.

9.2. Az intézményben könyvtári, levéltári, irattári, informatikai, kollégiumi, és egyéb (különösen: diáktanácsadó,
karrier-tanácsadó) feladatot ellátó szolgáltató szervezeti egységek mûködnek.

9.3. Az intézmény mûködtetési feladatainak ellátásához gazdasági és mûszaki funkcionális szervezeti egységként gazda-
sági és mûszaki fõigazgatóságot, igazgatási szervezeti egységként rektori hivatalt, továbbá belsõ ellenõrzési feladatot el-
látó szervezeti egységet mûködtet.

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

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

10.1. A Magyar Állam tulajdonában lévõ ingatlanok, melyek az intézmény vagyonkezelésében vannak a Kincstári
Vagyoni Igazgatósággal (KVI) kötött 390031/2006/0150. számú vagyonkezelési szerzõdés alapján.

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

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

11. Az intézmény hallgatói létszáma:
– az Ftv.-ben meghatározottak szerint felvehetõ maximális hallgatói létszám 18400 fõ, amely számított hallgatói lét-
számként 13826 fõ;
– az idegen nyelven folyó költségtérítéses képzésben résztvevõk száma ebbõl: 196 fõ.

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

13. Az alapító okirat a 17825-1/2007. számú alapító okirat módosításával készült és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat szövegét tartalmazza.

Budapest, 2007. november 12.

(29937-7/2007.)

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter
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1. számú melléklet
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A Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem
Alapító Okirata

2007. október

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

Az intézmény jogelõdje az 1880-ban alakult Országos Magyar Királyi Iparmûvészeti Iskola, amely 1946-tól Iparmûvé-
szeti Akadémiaként mûködött. A mûvészeti fõiskoláknak egyetemi jellegû fõiskolákká átszervezésérõl szóló 1971. évi
20. sz. tvr. egyetemi jellegû fõiskolának, a Magyar Népköztársaság felsõoktatási intézményeirõl szóló 1986. évi 13. sz.
tvr. pedig egyetemnek nyilvánított. Az egyetem a felsõoktatási intézményhálózat átalakításáról, továbbá a felsõoktatás-
ról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról szóló 1999. évi LII. törvény alapján 2000. január 1-jétõl Magyar Ipar-
mûvészeti Egyetem elnevezéssel mûködött. Jelenlegi nevét a 2005. CXXXIX. törvény állapította meg, 2006. március
1-jei hatállyal.

1. Az intézmény hivatalos neve: Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem.
Rövidített megnevezése: MOME.
Angol nyelvû megnevezése: Moholy-Nagy University of Art and Design, Budapest.
Német nyelvû megnevezése: Moholy-Nagy Universität für Kunst und Design, Budapest.
Francia nyelvû megnevezése: Moholy-Nagy Université d’ Art et de Design, Budapest.

2. Az intézmény alapítója a Magyar Köztársaság Országgyûlése.

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

4. Az intézmény mûködési helye
4.1. székhelye: 1121 Budapest, Zugligeti út 9–25.

4.2. telephely: nincs az intézménynek.

4.3. Az intézmény székhelyen kívüli képzésének székhelyei: nincs az intézménynek.

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

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

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

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

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

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

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

– Az Ftv. a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvényben, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben és
a felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvényben foglaltak szerint részt vesz a közoktatási, továbbá a felsõoktatás-
nak nem minõsülõ szakképzési és az ágazati törvényekben meghatározott egyéb képzési feladatok megvalósításá-
ban.
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– A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudományterületeken, illetve mûvészeti ágban, alap-, alkalmazott és
kísérleti kutatásokat és fejlesztéseket, tudományszervezést, technológiai innovációt, valamint az oktatást támogató
egyéb kutatásokat végez.

– A képzés céljait szolgáló mûvészeti gyakorlóhelyeket (galériát, mûhelyeket) tart fenn.
– A nemzeti és az egyetemes kultúra és a mûvészetek közvetítésével, mûvelésével és fejlesztésével, az anyanyelvi és

az idegen nyelvi ismeretek fejlesztésével hozzájárul a hallgatóknak az értelmiségi létre történõ felkészítéséhez.
– Az oktatás és a kutatás színvonalas ellátásához szükséges nemzetközi kapcsolatait fejleszti és ápolja.
– Tankönyv- és jegyzetkiadást, taneszköz-fejlesztést végez.
– Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére saját szervezetében tankönyv- és jegyzetellátást, könyvtári és

mûhelyszolgáltatást, kollégiumi elhelyezést, kulturális és sportolási lehetõséget nyújt, továbbá olyan szolgáltatáso-
kat, amelyek a hallgatók beilleszkedését, egészséges életvitelét és egészségügyi ellátását szolgálják.

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

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

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

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

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

alaptevékenységek:
80.30 felsõoktatás,
80.4 felnõtt- és egyéb oktatás,
80.42 máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás,
72.30 adatfeldolgozás,
72.40 adatbázis-tevékenység, on-line kiadás,
73.10 mûszaki kutatás, fejlesztés,
73.20 humán kutatás, fejlesztés,
85.32 szociális ellátás elhelyezés nélkül,
92.31 alkotó- és elõadómûvészet,
92.51 könyvtári, levéltári tevékenység,
92.52 múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme,
92.61 sportlétesítmény mûködtetése.

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

– mûvészet;

alapképzés:
székhelyen, telephelyen: mûvészet;

mesterképzés:
székhelyen, telephelyen: mûvészet.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9.1. Az intézményben oktatási, tudományos kutatási szervezeti egységként intézet, intézeti tanszék, önálló tanszék mû-
ködik.

9.2. Az intézményben könyvtár, galéria és kollégiumi feladatot ellátó szolgáltató szervezeti egységek mûködnek.

9.3. Az intézmény mûködtetési feladatainak ellátásához funkcionális szervezeti egységként rektori hivatalt, gazdasági
hivatalt, valamint belsõ ellenõrzési feladatot ellátó funkcionális szervezeti egységet tart fenn.

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

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

10. Az intézmény ingatlanállománya:

10.1. A Magyar Állam tulajdonában lévõ ingatlanok, melyek az intézmény vagyonkezelésében vannak a Kincstári
Vagyoni Igazgatósággal kötött, 370255/2002/0120. számú vagyonkezelési szerzõdéssel.

10.2. Az intézmény tulajdonában lévõ ingatlanok jegyzéke: az egyetem nem rendelkezik a tulajdonában lévõ vagyonnal.

1. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 77



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

11. Az intézmény hallgatói létszáma:
– az Ftv.-ben meghatározottak szerint felvehetõ maximális hallgatói létszám 1000 fõ, amely számított hallgatói létszám-
ként 737 fõ.

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

13. Az alapító okirat a 15237-19/2006. számú alapító okirat módosításával készült és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat szövegét tartalmazza.

Budapest, 2007. október 31.

(29022-4/2007.)

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

Az intézmény használatában lévõ ingatlanok és a használat jogcíme

címe: Ponton Galéria, 1015 Budapest, Batthyány u. 65.
helyrajzi száma: 13975
használat jogcíme: bérlet

címe: Iparmûvészeti Múzeum, 1092 Budapest, Kinizsi u. 39.
helyrajzi száma: 36862
használat jogcíme: bérlet

A Magyar Képzõmûvészeti Egyetem
Alapító Okirata

2007. október

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

Az intézmény jogelõdje az 1871-ben miniszteri rendelettel létesített Országos magyar királyi Mintarajztanoda és Rajzta-
nárképezde. Többszöri átszervezés és névváltozás után 1908-tól a Magyar királyi Képzõmûvészeti Fõiskola nevet visel-
te. A Magyar Képzõmûvészeti Fõiskolát a mûvészeti fõiskoláknak egyetemi jellegû fõiskolákká átszervezésérõl szóló
1971. évi 20. sz. tvr. egyetemi jellegû fõiskolának, a Magyar Népköztársaság felsõoktatási intézményeirõl szóló 1986.
évi 13. sz. tvr. pedig egyetemnek nyilvánította. Jelenlegi nevét a felsõoktatási intézményhálózat átalakításáról, továbbá a
felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról szóló 1999. évi LII. törvény állapította meg, 2000. január
1-jei hatállyal.

1. Az intézmény hivatalos neve: Magyar Képzõmûvészeti Egyetem
Rövidített megnevezése: MKE
Angol nyelvû megnevezése: Hungarian University of Fine Arts

2. Az intézmény alapítója a Magyar Köztársaság Országgyûlése.

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

4. Az intézmény mûködési helye
4.1. székhelye: 1062 Budapest, Andrássy út 69–71.
4.2. telephelye: 8237 Tihany, Major u. 63.

4.3. Az intézmény székhelyen kívüli képzésének székhelyei: Az intézmény nem folytat székhelyen kívüli képzést.

4.4. Az intézmény által alapított és fenntartott közoktatási intézmény
– neve: Magyar Képzõmûvészeti Egyetem Képzõ- és Iparmûvészeti Szakközépiskola

címe: 1093 Budapest, Török Pál u. 1.

5. Az intézmény gazdálkodási jogköre: önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkezõ központi költségvetési szerv.
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6. Az intézmény szakágazati besorolása és az alapvetõ szakfeladat száma
szakág: 803000
jellemzõ szakfeladat: 803119

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

8. Az intézmény tevékenységi körei

8.1. Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:
– A 8.1.1. pontban meghatározott képzési területen és képzési szinten alapképzést, mesterképzést, egységes, osztatlan

képzést, továbbá szakirányú továbbképzést folytathat, s e képzésben oklevelet ad ki.
– Az oktatási miniszternek az 1993. évi LXXX. törvény alapján kiadott szakindítási engedélye alapján kifutó rend-

szerben egyetemi szintû képzést folytat.
– A 8.1.2. pontban meghatározott szakmacsoportban felsõfokú szakképzést folytathat s e képzésben bizonyítványt ad ki.
– Az Ftv. a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvényben, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben és a

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

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

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

– A képzés céljait szolgáló mûvészeti gyakorlóhelyeket (mûhelyeket, mûvésztelepet) tart fenn.
– A nemzeti és az egyetemes kultúra és a mûvészetek közvetítésével, mûvelésével és fejlesztésével, az anyanyelvi és

az idegen nyelvi ismeretek fejlesztésével hozzájárul a hallgatóknak az értelmiségi létre történõ felkészítéséhez.
– Az oktatás és a kutatás színvonalas ellátásához szükséges nemzetközi kapcsolatait fejleszti és ápolja.
– Tankönyv- és jegyzetkiadást, taneszközfejlesztést végez.
– Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére saját szervezetében tankönyv- és jegyzetellátást, könyvtári- és

mûhelyszolgáltatást, kollégiumi elhelyezést, kulturális és sportolási lehetõséget nyújt, továbbá olyan szolgáltatáso-
kat, amelyek a hallgatók beilleszkedését, egészséges életvitelét és egészségügyi ellátását szolgálják.

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

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

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

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

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

alaptevékenységek:
80.22 szakmai középfokú oktatás,
80.30 felsõoktatás,
80.42 máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás,
85.32 szociális ellátás elhelyezés nélkül,
72.30 adatfeldolgozás,
72.40 adatbázis-tevékenység, on-line kiadás,
73.10 mûszaki kutatás, fejlesztés,
73.20 humán kutatás, fejlesztés,
92.31 alkotó- és elõadómûvész,
92.51 könyvtári, levéltári tevékenység,
92.52 múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme.
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8.1.1. Képzési terület és képzési szint, amelyeken az intézmény képzést folytat, illetve folytathat
képzési terület:

– mûvészet;

alapképzés:
székhelyen, telephelyen: mûvészet;

mesterképzés:
székhelyen, telephelyen: mûvészet.

8.1.2. Felsõfokú szakképzés szakmacsoportja, amelyben az intézmény szakképzést folytat, illetve folytathat: Az
intézmény jelenleg nem folytat felsõfokú szakképzést.

8.1.3. Tudományterület, mûvészeti ágak, amelyen doktori képzés, doktori fokozat odaítélés folyik:
– mûvészetek (képzõmûvészet).

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

Ilyen tevékenységek elsõsorban:

– a hallgatók számára olyan képzés, illetve szolgáltatás nyújtása, amely közvetlenül nem kapcsolódik a képzési és ki-
meneti követelményekben, a szakmai és vizsgakövetelményekben és a tantervekben, illetve szakképzési programok-
ban foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez;

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

nácsadói és egyéb tevékenység;
– regionális képzõmûvészeti tehetségkutató program (RTP), Barcsay képzõmûvészeti kiállítóprogram, kiállító terem,

tihanyi mûvésztelep, mûvészeti gyakorlóhelyek mûködtetése;
– vizuális nevelési módszertani központban programok vezetése, felügyelete;
– az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak hasznosítása (kiadói tevékenység, nyomdaipari szolgáltatások,

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

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

kiegészítõ tevékenységek:

70.20 ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
73.10 mûszaki kutatás, fejlesztés,
73.20 humán kutatás, fejlesztés,
74.87 máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás,
80.22 szakmai középfokú oktatás,
80.30 felsõoktatás,
80.42 máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás,
92.11 film-, videogyártás,
92.31 alkotó és elõadómûvészet,
92.32 mûvészeti kiegészítõ tevékenység,
92.34 máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás,
92.12 film-, videoterjesztés,
92.13 mozgóképvetítés,
92.20 rádió-televízió mûsorszolgáltatás,
92.51 könyvtári, levéltári tevékenység,
92.52 múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme.
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8.3. Az intézmény jogosult alaptevékenységén kívül vállalkozási tevékenységként – alapfeladatai ellátásának sé-
relme nélkül – külsõ megbízók, megrendelõk részére oktatási, kutatási, fejlesztõ, szaktanácsadó, szolgáltató s
egyéb feladatok ellátására. Az e tevékenység keretében végzett szolgáltatás, termékelõállítás értékesítésébõl szár-
mazó bevételnek fedeznie kell a tevékenységet terhelõ összes kiadást – beleértve az üzemeltetési, fenntartási ki-
adások tevékenységre jutó arányos hányadát is – a bevétel fel nem használható részének figyelembevétele mellett.
A vállalkozási tevékenység bevétele nem haladhatja meg két egymást követõ évben az összbevétel egyharmadát.

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

8.3.1. Az intézmény vállalkozási tevékenységeinek tevékenységi körök (TEÁOR) szerinti részletes felsorolása:
70.20 ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
73.10 mûszaki kutatás, fejlesztés,
73.20 humán kutatás, fejlesztés,
74.87 máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás,
80.42 máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás,
92.11 film-, videogyártás,
92.31 alkotó és elõadómûvészet,
92.32 mûvészeti kiegészítõ tevékenység,
92.34 máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás,
92.12 film-, videoterjesztés,
92.13 mozgóképvetítés,
92.20 rádió-televízió mûsorszolgáltatás,
92.51 könyvtári, levéltári tevékenység,
92.52 múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme.

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

9.1. Az intézményben oktatási, tudományos, illetve mûvészeti szervezeti egységként tanszékek, lektorátus, mûvészte-
lep, valamint doktori iskola mûködik. Tehetséggondozáshoz kapcsolódóan pedig felvételi elõkészítõ, regionális tehet-
ségkutató program feladatait ellátó szervezeti egységet tart fenn az intézmény.

9.2. Az intézményben mûködõ szolgáltató szervezeti egységként könyvtár, levéltár, képzõmûvészeti gyûjtemények, ki-
állító termek, információs iroda, kollégium, informatikai csoport, fotómûterem, asztalos mûterem, fémmûhely, sokszo-
rosító mûhely és számítógépes labor mûködik.

9.3. Az intézmény mûködtetési feladatainak ellátásához kapcsolódóan funkcionális szervezeti egységként gazdasági hi-
vatal, gazdasági osztály, gondnokság, mûszaki igazgatás és belsõ ellenõrzés, valamint rendészeti, munkavédelmi és tûz-
védelemi feladatot ellátó szolgáltató szervezeti egységek mûködnek.

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

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

10. Az intézmény ingatlanállománya:

10.1. A Magyar Állam tulajdonában lévõ ingatlanok, melyek az intézmény vagyonkezelésében vannak a Kincstári
Vagyoni Igazgatósággal kötött 370341/1997/0100. számú vagyonkezelési szerzõdéssel. (2. számú melléklet szerint)

10.2. Az intézmény tulajdonában lévõ ingatlan: 3. számú melléklet szerint.

10.3. További, az intézmény használatában lévõ ingatlan nincs.

11. Az intézmény hallgatói létszáma:
– az Ftv.-ben meghatározottak szerint felvehetõ maximális hallgatói létszám 800 fõ, amely számított hallgatói létszám-
ként 607 fõ.

12. Az intézményi hozzájárulással vagy közremûködéssel létrehozott, illetve mûködtetett társaságok, egyesületek,
alapítványok és egyéb szervezetek jegyzéke és alapító okiratai, illetve az alapítással összefüggõ más dokumentu-
mai a szervezeti és mûködési szabályzat mellékletét képezik.
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13. Az alapító okirat a OKM-4225-2/2006. számú alapító okirat módosításával készült és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat szövegét tartalmazza.

Budapest, 2007. október 31.

(29022-6/2007.)
Dr. Hiller István s. k.,

oktatási és kulturális miniszter

1. számú melléklet

A Magyar Képzõmûvészeti Egyetem szervezeti felépítése
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2. számú melléklet

Az intézmény vagyonkezelésében lévõ ingatlanok jegyzéke

Ingatlan címe Helyrajzi szám Vagyonkezelési szerzõdés száma

Budapest VI., Andrássy út 69. 29499 370341/1997/0100
Budapest VI., Andrássy út 71. 19500 370341/1997/0100
Budapest VIII., Stróbl A. 3–1. (Kollégium) 38840/4 370341/1997/0100
Budapest VI., Bajza u. 41., (Epreskert) 28345 370341/1997/0100
Budapest VI., Kmetty Gy. u. 27. 28348 370341/1997/0100
Budapest VI., Bajza u. 39., (Feszty ház) 28347 370341/1997/0100
Tihany, Major u. 63., (Mûvésztelep) belterület 518 370341/1997/0100
Érd, Budai út 24., telek 24796 370341/1997/0100
Budapest IX., Török P. u. 2. 37005 370341/1997/0100
Budapest XI., Somlói út 9., (Kollégium) 5367 370341/1997/0100
Budapest XI., Somlói út 26., (Kollégium) 5085 370341/1997/0100

3. számú melléklet

Az intézmény tulajdonában lévõ ingatlan

címe: Budapest, I. Piroska u. 10. I/4.
helyrajzi száma: 7462/0/A/4

A Miskolci Egyetem
Alapító Okirata

2007. október

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

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

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

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

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

2. Az intézmény alapítója a Magyar Köztársaság Országgyûlése.

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

4. Az intézmény mûködési helye
4.1. székhelye: 3515 Miskolc-Egyetemváros
4.2. telephelyei:
3950 Sárospatak, Eötvös út 5–9. sz.,
3950 Sárospatak, Bartók Béla út 2. sz.,
8600 Siófok, Galamb köz 10. sz.,
3557 Bükkszentkereszt – Hollóstetõ,
3434 Mályi, Kõvári Károly út.

4.3. Az intézmény székhelyen kívüli képzésének helye:
8800 Nagykanizsa, Ady Endre u. 74/a.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudományterületeken, illetve mûvészeti ágban, alap-, alkalmazott és
kísérleti kutatásokat és fejlesztéseket, tudományszervezést, technológiai innovációt, valamint az oktatást támogató
egyéb kutatásokat végez.
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– Közoktatási intézmény alapítójaként és fenntartójaként közoktatási feladatokat lát el, pedagógusképzést folytató in-
tézményként gyakorló közoktatási intézmény fenntartója.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mesterképzés:
székhelyen, telephelyen: gazdaságtudományok, informatika, jogi és igazgatási, mûszaki, társadalomtudományi.

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

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

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

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

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

– elõkészítõ és egyéb tanfolyamok tartása;
– továbbképzés;
– felnõttképzési tevékenység;
– az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ, szakképesítést nyújtó iskolarendszeren kívüli szakképzés folytatása;
– a képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudományterületeken, illetve mûvészeti ágban, alap-, alkalmazott és kí-

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

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

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

– nyelvvizsgáztatási tevékenység.

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

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

8.3. Az intézmény vállalkozási tevékenysége: nincs az intézménynek.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13. Az alapító okirat a 23338-1/2007. számú alapító okirat módosításával készült és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat szövegét tartalmazza.

Budapest, 2007. október 31.

(29022-2/2007.)
Dr. Hiller István s. k.,

oktatási és kulturális miniszter

90 OKTATÁSI KÖZLÖNY 1. szám
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2. számú melléklet

A MAGYAR ÁLLAM TULAJDONÁBAN ÉS
Az intézmény kezelésében lévõ ingatlanok jegyzéke

Hrsz. Cím Megnevezés

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

1802
1803

727
728

073

7017

1169

249
252/3
253
263

7633/12/A

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

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

Mályi, Kõváry Károly út
Mályi, Kõváry Károly út

Bükkszentkereszt – Hollóstetõ

Siófok, Galamb köz 10.

Zamárdi, Vécsey Károly utca

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

Miskolc, Görgey Artur utca 5.

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

Középiskola
Beépítetlen terület

Beépítetlen terület
Üdülõ épület és udvar

Oktatási központ

Üdülõ épület és udvar

Beépítetlen terület

Épület
Épület és udvar
Egyetem
Irodaház

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

Az intézmény használatában lévõ
ingatlanok jegyzéke

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

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

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

A Széchenyi István Egyetem
Alapító Okirata

2007. október

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

A felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról szóló 2001. évi XCI. törvény rendelkezései alapján
2002. január 1-jei hatállyal létrehozott intézmény jogelõdje a Széchenyi István Fõiskola, mely a Közlekedési és Távköz-
lési Mûszaki Fõiskola létesítésérõl szóló 1968. évi 16. számú tvr.-el és a gyõri Közlekedési és Távközlési Mûszaki Fõis-
kola képzési idejérõl szóló 1018/1968. (VI. 4.) Korm. számú határozattal jött létre, Közlekedési és Távközlési Mûszaki
Fõiskola néven. 1986-tól viselte Széchenyi István nevét, a Magyar Népköztársaság felsõoktatási intézményeirõl szóló
1986. évi 13. sz. tvr. alapján. A fõiskolákról szóló 1048/1990. (III. 21.) MT határozat értelmében elnevezése Széchenyi
István Mûszaki Fõiskola lett, majd az intézmény az Ftv. hatálybalépését követõen a Széchenyi István Fõiskola
elnevezést viselte.

1. Az intézmény hivatalos neve: Széchenyi István Egyetem.
Rövidített megnevezése: SZE.
Angol nyelvû megnevezése: Széchenyi István University.

2. Az intézmény alapítója a Magyar Köztársaság Országgyûlése.

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

4. Az intézmény mûködési helye
4.1. székhelye: 9026 Gyõr, Egyetem tér 1.

4.2. telephelye: nincs az intézménynek.

4.3. Az intézmény székhelyen kívüli képzésének helye:
– 2500 Esztergom, Budai Nagy Antal u. 38.,
– 9970 Szentgotthárd, Honvéd u. 10.
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5. Az intézmény gazdálkodási jogköre: önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkezõ központi költségvetési szerv.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

alaptevékenységek:
80.30 felsõoktatás,
80.42 máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás,
72.30 adatfeldolgozás,
72.40 adatbázis-tevékenység, on-line kiadás,
73.10 mûszaki kutatás, fejlesztés,
73.20 humán kutatás, fejlesztés,
92.31 alkotó- és elõadómûvészet,
92.51 könyvtári, levéltári tevékenység,
92.61 sportlétesítmény mûködtetése,
85.32 szociális ellátás elhelyezés nélkül.
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8.1.1. Képzési terület és képzési szint, amelyeken az intézmény képzést folytat, illetve folytathat
képzési terület:
– gazdaságtudományok,
– informatika,
– jogi és igazgatási,
– mûszaki,
– mûvészet,
– orvos- és egészségtudományi,
– társadalomtudományi;

alapképzés:
székhelyen, telephelyen: gazdaságtudományok, informatika, jogi és igazgatási, mûszaki, mûvészet, orvos- és egész-
ségtudományi, társadalomtudományi;

mesterképzés:
székhelyen, telephelyen: gazdaságtudományok, informatika, jogi és igazgatási, mûszaki, pedagógusképzés.

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

– egészségügy,
– gépészet,
– kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció,
– közgazdaság,
– ügyvitel,
– vendéglátás-idegenforgalom;

székhelyen kívül:
– gépészet (2500 Esztergom, Budai Nagy Antal u. 38.; 9970 Szentgotthárd, Honvéd u. 10.).

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

8.2. Az intézmény az alaptevékenységén belül jogosult olyan kiegészítõ tevékenység végzésére, amelyet az alapte-
vékenysége feltételeként rendelkezésre álló, s e célra csak részben lekötött személyi és anyagi kapacitások foko-
zott kihasználásával, nem nyereségszerzés céljából végez. Az e tevékenység keretében végzett szolgáltatás, ter-
mékelõállítás 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 ré-
szének figyelembevétele mellett.

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

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

– felvételi elõkészítõ és egyéb tanfolyamok tartása;
– továbbképzés;
– felnõttképzési tevékenység;
– az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ, szakképesítést nyújtó, iskolarendszeren kívüli szakképzés folytatása;
– a képzéshez kapcsolódó tudományágakban kutatás és fejlesztés, tudományszervezés, szaktanácsadási és egyéb te-

vékenység;
– közmûvelõdési feladatok;
– az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak hasznosítása (kiadói tevékenység, nyomdaipari szolgáltatások,

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

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

kiegészítõ tevékenységek:

80.42 máshova nem sorolt felnõtt-, egyéb oktatás,
73.10 mûszaki kutatás, fejlesztés,
73.20 humán kutatás, fejlesztés,
92.51 könyvtári, levéltári tevékenység,
92.52 múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme,
74.84 máshova nem sorolt, egyéb gazdasági tevékenységet segítõ szolgáltatás,
70.20 ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
55.23 egyéb szálláshely-szolgáltatás.

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

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

8.3.1. Az intézmény vállalkozási tevékenységeinek tevékenységi körök (TEÁOR) szerinti részletes felsorolása:
74.20 mérnöki tevékenység, tanácsadás,
74.30 mûszaki vizsgálat, elemzés,
74.13 piac- és közvélemény-kutatás,
74.14 üzletviteli tanácsadás,
73.10 mûszaki kutatás, fejlesztés,
74.85 titkári, fordítói tevékenység.

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

9.1. Az intézményben oktatási, tudományos kutatási szervezeti egységként karok, intézetek, tanszékek, doktori iskolák,
valamint tudományos kutatási és fejlesztési központok mûködnek.

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

9.2. Az intézményben felnõttképzési, informatikai, kollégiumi, könyvtári, és sport feladatot ellátó szolgáltató szervezeti
egységek mûködnek.

9.3. Az intézmény mûködtetési feladatainak ellátásához funkcionális szervezeti egységként adminisztratív irányítási,
valamint gazdasági és mûszaki feladatokat ellátó gazdasági és mûszaki fõigazgatóságot, igazgatási szervezeti egység-
ként rektori hivatalt, belsõ ellenõrzési szervezeti egységként belsõ ellenõrzést tart fenn.

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

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

10. Az intézmény ingatlanállománya:

10.1. A Magyar Állam tulajdonában lévõ ingatlanok, melyek az intézmény vagyonkezelésében vannak a Kincstári
Vagyoni Igazgatósággal kötött, 370688/2004/0123. számú vagyonkezelési szerzõdéssel, a 2. sz. melléklet szerint.
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10.2. Az intézmény tulajdonában nincsenek ingatlanok.

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

11. Az intézmény hallgatói létszáma:
– az Ftv.-ben meghatározottak szerint felvehetõ maximális hallgatói létszám 12800 fõ, amely számított hallgatói lét-
számként 9518 fõ.

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

13. Az alapító okirat a 4756-1/2007. számú alapító okirat módosításával készült és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat szövegét tartalmazza.

Budapest, 2007. október 31.

(29022-14/2007.)

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

A Magyar Állam tulajdonában lévõ ingatlanok, melyek az intézmény vagyonkezelésében vannak

Ingatlan címe Helyrajzi szám Terület (ha)
Vagyonkezelési

hányad

Gyõr, Egyetem tér 1. 10616/2 9,1307 1/1
Gyõr, Körtöltés u. 7. 11690 0,8110 1/1
Gyõr, Körtöltés u. 7. 11687 0,0385 1/1
Gyõr, Körtöltés u. 7. 11799 0,3119 1/1
Gyõr, Körtöltés u. 7. 11692 0,0777 1/1
Gyõr, Körtöltés u. 7. 11691 3,1763 1/1
Gyõr, Hédervári u. 39/a 10623 0,0888 1/1
Gyõr, Hédervári u. 37. 10622 0,1276 1/1
Gyõr, Áldozat u. 22. 10657/2 0,1848 1/1
Gyõr, Vásárhelyi P. u. 60. 10668 0,2742 32/77
Gyõr, Áldozat u. 37. 10621/2 0,0540 1/1
Gyõr, Áldozat u. 37. 10621/1 0,1353 1/1
Gyõr, Szent I. u. 26–28. 2583/1 0,8156 1/3
Balatonalmádi, Déryné u. 7. 3547 0,0709 1/1
Gyõr, Mészáros L. u. 20. 4651/1 0,0904 1/1
Gyõr, Mészáros L.u. 20. 4651/3 0,3083 1/1
Gyõr, Budai u.12. 6385/6 0,0732 1/1
Gyõr, Vásárhelyi P. u. 58. 10669 0,1867 1/1
Gyõr, Áldozat u. 6/b 10722 0,1182 1/1
Gyõr, Áldozat u. 28. 10665/1 0,2225 1/1
Gyõr, Áldozat u. 6/b 10721 0,7578 1/1

3. számú melléklet

Az intézmény használatában lévõ ingatlanok és a használat jogcíme

Gyõr, Kossuth L. u. 5. szám alatti, 7870/2/A helyrajzi számú,
Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzati tulajdonú ingatlan 1000,76 m2-re, határozatlan idejû ingyenes használati jog.

A Semmelweis Egyetem
Alapító Okirata

2007. október

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

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

– a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem, Budapest, amelynek jogelõdje az 1955-ben létrehozott Orvostovább-
képzõ Intézet, az Orvostovábbképzõ Intézetrõl szóló 1973. évi 32. sz. tvr.-el létrehozott egyetemi jellegû fõiskola, a Ma-
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gyar Népköztársaság felsõoktatási intézményeirõl szóló 1986. évi 13. sz. tvr. alapján mûködõ Orvostovábbképzõ Egye-
tem, Budapest; az intézmény 1993-ban vette fel Haynal Imre nevét;
– a Magyar Testnevelési Egyetem, Budapest, amelynek jogelõdje az 1925. évi VKM 7200/XIII. sz. rendelet alapján
megnyitott Magyar királyi Testnevelési Fõiskola, majd 1946-tól Testnevelési Fõiskola, a Testnevelési Fõiskolának
egyetemi jellegû fõiskolává átszervezésérõl szóló 1975. évi 16. sz. tvr.-el átszervezett egyetemi jellegû Testnevelési Fõ-
iskola, majd 1989-tõl Magyar Testnevelési Egyetem;
– a Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Budapest, amelynek jogelõdje a Nagyszombati Egyetem 1769-ben alapított
orvosi kara, az orvostudományi egyetemek szervezetének és mûködésének átmeneti szabályozása tárgyáról szóló
27/1951. (I. 28.) MT. sz. rendelet alapján önállóvá vált orvostudományi egyetem, amely a Budapesti Orvostudományi
Egyetem elnevezésérõl szóló 1969. évi 33. számú tvr.-el vette fel a Semmelweis nevet.

1. Az intézmény hivatalos neve: Semmelweis Egyetem.
Rövidített megnevezése: SE.
Angol nyelvû megnevezése: Semmelweis University.

2. Az intézmény alapítója a Magyar Köztársaság Országgyûlése.

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

4. Az intézmény mûködési helye
4.1. székhelye: 1085 Budapest, Üllõi út 26.

4.2. telephely: nincs az intézménynek.

4.3. Az intézmény székhelyen kívüli képzésének székhelyei:
– 3300 Eger, Eszterházy tér 1. (kifutó egyetemi szintû képzés),
– 8000 Székesfehérvár, III. Béla király tér 1. (kifutó egyetemi szintû képzés),
– 9700 Szombathely, Károli G. tér 4. (kifutó egyetemi szintû képzés).

4.4. Az intézmény által alapított és fenntartott közoktatási intézmény
– neve: Semmelweis Egyetem Általános Iskola és Gimnázium

címe: 1125 Budapest, Diana u. 35–37.,

– neve: Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája
címe: 1089 Budapest, Elnök u. 4.

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

6. Az intézmény szakágazati besorolása és az alapvetõ szakfeladat száma
szakág: 803000
jellemzõ szakfeladat: 851121

7. Az intézményhez tartozó
7.1. részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:

– neve: Országos Igazságügyi Orvostani Intézet
címe: 1091 Budapest, Üllõi út 93.
Az intézmény szakágazati besorolása és az alapvetõ szakfeladat száma
szakág: 851400
szakfeladat: 851956

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

8.1. Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:
– A 8.1.1. pontban meghatározott képzési területen és képzési szinten alapképzést, mesterképzést, egységes, osztatlan

képzést, továbbá szakirányú továbbképzést folytathat, s e képzésben oklevelet ad ki.
– Az oktatási miniszternek az 1993. évi LXXX. törvény alapján kiadott szakindítási engedélyek alapján kifutó rend-

szerben egyetemi és fõiskolai szintû képzést folytat.
– A 8.1.2. pontban meghatározott szakmacsoportban felsõfokú szakképzést folytathat s e képzésben bizonyítványt ad ki.
– Az Ftv. a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvényben, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben és a

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

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

– Az intézmény szabályzatának mellékletében felsorolt területeken, az erre vonatkozó külön jogszabály rendelkezé-
sei szerint részt vesz a szakorvos-, a szakfogorvos-, a szakgyógyszerész-, klinikai szakpszichológus, népegészség-
ügyi szakember képzésben, beleértve a más felsõfokú végzettséggel rendelkezõk egészségügyi szak- és továbbkép-
zését is.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

alaptevékenységek:
80.30 felsõoktatás,
80.42 máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás,
85.32 szociális ellátás elhelyezés nélkül,
72.30 adatfeldolgozás,
72.40 adatbázis-tevékenység, on-line kiadás,
73.10 mûszaki kutatás, fejlesztés,
73.20 humán kutatás, fejlesztés,
92.51 könyvtári, levéltári tevékenység,
92.61 sportlétesítmény fenntartása,
92.62 egyéb sporttevékenység.
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8.1.1. Képzési terület és képzési szint, amelyeken az intézmény képzést folytat, illetve folytathat
képzési terület:

– orvos- és egészségtudományi,
– sporttudomány;

alapképzés:
székhelyen, telephelyen: orvos- és egészségtudományi, sporttudomány;

székhelyen kívül: nincs az intézménynek;

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

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

– egészségügy.

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

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

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

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

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

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

sa, illetve nyomdaipari szolgáltatások végzése, munkahelyi vendéglátás, sportlétesítmények bérbeadása);
– nyelvvizsgáztatási tevékenység.

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

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

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

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

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

01.25 egyéb állatok tenyésztése,
22.11 könyvkiadás,
22.13 idõszaki kiadvány kiadása,
52.31 gyógyszer-kiskereskedelem,
52.32 gyógyászati termék kiskereskedelme,
55.23 egyéb szálláshely-szolgáltatás,
55.51 munkahelyi étkeztetés,
55.52 közétkeztetés,
63.40 szállítmányozás,
70.20 ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
70.32 ingatlankezelés,
72.30 adatfeldolgozás,
73.10 mûszaki kutatás, fejlesztés,
73.20 humán kutatás, fejlesztés,
74.40 hirdetés,
74.85 titkári, fordítói tevékenység,
74.87 máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás,
85.11 fekvõbeteg-ellátás,
85.12 járóbeteg-ellátás,
85.13 fogorvosi szakellátás,
85.14 egyéb humán-egészségügyi ellátás,
85.32 szociális ellátás elhelyezés nélkül,
92.51 könyvtári, levéltári tevékenység,
92.61 sportlétesítmény mûködtetése,
92.62 egyéb sporttevékenység,
93.01 textil, szõrme mosás, tisztítás.
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9. Az intézmény tagolásának elvei (az 1. számú mellékletnek megfelelõen)
9.1. Az intézményben oktatási, tudományos kutatási szervezeti egységként kar, tanszék, intézet, klinika, doktori iskola
mûködik.

Az intézmény karokra tagozódik. A karok egy vagy több szakmailag összetartozó, a 8.1.1. pont szerinti képzési területe-
ken, képzési szinteken folyó képzés feladatainak ellátását szervezik. Az intézmény karai:
– Általános Orvostudományi Kar,
– Fogorvostudományi Kar,
– Gyógyszerésztudományi Kar,
– Testnevelési és Sporttudományi Kar,
– Egészségtudományi Kar.

9.2. Az intézményben gyógyító-megelõzõ, kollégiumi, informatikai, szociális, sport, könyvtári, levéltári feladatot ellátó
szolgáltató szervezeti egységek mûködnek.

9.3. Az intézmény mûködtetési feladatainak ellátásához gazdasági, belsõ ellenõrzési, igazgatási és szervezési, mûszaki
szolgáltató funkcionális szervezeti egységeket tart fenn.

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

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

10. Az intézmény ingatlanállománya:
10.1. A Magyar Állam tulajdonában lévõ ingatlanok, melyek az intézmény vagyonkezelésében vannak a Kincstári
Vagyoni Igazgatósággal kötött, 370949/1998/0100. számú vagyonkezelési szerzõdéssel, amelyet a
390055/2002/0101. számú szerzõdés módosított.

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

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

11. Az intézmény hallgatói létszáma:
– az Ftv.-ben meghatározottak szerint felvehetõ maximális hallgatói létszám 11000 fõ, amely számított hallgatói lét-
számként 8439 fõ;
– az idegen nyelven folyó költségtérítéses képzésben résztvevõk száma ebbõl: 1424 fõ.

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

13. Az alapító okirat a 26239/2007. számú alapító okirat módosításával készült és a módosításokkal egységes szer-
kezetbe foglalt alapító okirat szövegét tartalmazza.

Budapest, 2007. október 31.

(29022/2007.)

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter
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1. számú melléklet (1. részlet)
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1. számú melléklet (2. részlet)
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2. számú melléklet

Az intézmény használatában lévõ ingatlanok és a használat jogcíme

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

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

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

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

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

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

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

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

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

címe: 1125 Budapest, Diósárok út 1–3.
helyrajzi száma: 10168/2.
használat jogcíme: használat
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A Szent István Egyetem
Alapító Okirata

2007. október

A Szent István Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
88. §-a, valamint a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. §-ának (1) bekezdése és a
115. § (2) b) pontja alapján az alábbi alapító okiratot adom ki.
A felsõoktatási intézményhálózat átalakításáról, továbbá a felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról szóló
1999. évi LII. törvény rendelkezései alapján 2000. január 1-jei hatállyal létrehozott intézmény, majd a felsõoktatási intézmények
karainak felsorolásáról szóló 209/1999. (XII. 26.) Korm. rendeletet módosító 108/2003. (VII. 22.) Korm. rendelet alapján
2003. szeptember 1-jétõl szervezeti felépítésében módosult intézmény jogelõdei:
– az Állatorvos-tudományi Egyetem, amelynek jogelõdje az 1787-ben a pesti egyetem orvoskarán megalapított állatgyógyá-
szati tanszék, 1790-tõl Állatgyógyászati Intézet, illetõleg az 1851-ben önállósult Pesti magyar királyi Állatgyógyintézet és az
1875-tõl mûködõ Magyar királyi Állatorvosi Tanintézet; több átszervezés és névváltozás után, az Állatorvosi Fõiskola és
Erdõmérnöki Fõiskola létesítésérõl szóló 97/1952. (X. 13.) MT számú rendelettel létesített Állatorvos-tudományi Fõiskola, a
felsõoktatási intézményekrõl szóló 1962. évi 22. sz. tvr.-rel létrehozott Állatorvos-tudományi Egyetem, Budapest;
– a Gödöllõi Agrártudományi Egyetem, amelynek jogelõdje a Budapesti királyi Magyar Tudományegyetem a buda-
pesti Magyar Tudományegyetem mellett létesített Közgazdaságtudományi Kar szervezeti szabályzatáról szóló
272/1920. ME sz. rendelettel létesített közgazdaságtudományi kara, a Magyar Agrártudományi Egyetem felállításáról és
szervezésérõl szóló 8740/1945. (X. 2.) ME. sz. rendelet alapján felállított Magyar Agrártudományi Egyetem, a felsõoktatási in-
tézményekrõl szóló 1962. évi 22. számú tvr.-rel létrehozott Agrártudományi Egyetem, Gödöllõ;
– a Jászberényi Tanítóképzõ Fõiskola, amelynek jogelõdje az 1917-ben megnyílt Jászberényi Állami Tanítóképzõ
Intézet, a tanító- és óvónõképzésrõl szóló 1958. évi 26. sz. tvr. és a tanító- és óvónõképzésrõl szóló 1958. évi 26. sz.
tvr. végrehajtásáról szóló 187/1958. (M.K. 23.) M.M. számú utasítás alapján 1959-ben létrejött felsõfokú Jászberényi
Tanítóképzõ Intézet, amelyet a tanítóképzõ fõiskolák létesítésérõl szóló 1974. évi 13. sz. tvr. és az egyes pedagógusképzõ in-
tézmények átszervezésével kapcsolatos intézkedésekrõl szóló 1045/1974. (VIII. 31.) MT határozat 1975. szeptember 1-jétõl
Jászberényi Tanítóképzõ Fõiskolává szervezett át;
– az Ybl Miklós Mûszaki Fõiskola, amelynek jogelõdje az 1877. évi 23.042. számú rendelettel alapított Budapesti Állami
Felsõ Ipariskola, az 1963-ban létrehozott Felsõfokú Ipari Technikum, az Ybl Miklós Építõipari Mûszaki Fõiskola létesítésérõl
szóló 1972. évi 15. számú tvr.-el és az Ybl Miklós Építõipari Mûszaki Fõiskola irányításáról, kari tagozódásáról, képzési idejérõl,
valamint a budapesti Felsõfokú Építõipari Technikum, továbbá a debreceni Felsõfokú Építõgépészeti Technikum átszervezésé-
vel kapcsolatos átmeneti intézkedésekrõl szóló 1034/1972. (VIII. 27.) Mt.h. számú határozattal létesített Ybl Miklós Építõipari
Mûszaki Fõiskola.

1. Az intézmény hivatalos neve: Szent István Egyetem.
– rövidített megnevezése: SZIE
– angol nyelvû megnevezése: Szent István University.

2. Az intézmény alapítója a Magyar Köztársaság Országgyûlése.

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

4. Az intézmény mûködési helye
4.1. székhelye: 2103 Gödöllõ, Páter Károly u. 1.
4.2. telephelyei:
– 1078 Budapest, István u. 2.,
– 1146 Budapest, Thököly u. 74.,
– 1142 Budapest, Ida u. 2.,
– 5102 Jászberény, Rákóczi út 53.,
– 1142 Budapest Tatai u. 3.

4.3. Az intézmény székhelyen kívüli képzésének székhelyei: nincs az intézménynek.

4.4. Az intézmény által alapított és fenntartott közoktatási intézmény
– neve: Szent István Egyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
– címe: 5100 Jászberény, Rákóczi út 53.
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5. Az intézmény gazdálkodási jogköre: önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkezõ központi költségvetési szerv.

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

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

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

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

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

– A 8.1.2. pontban meghatározott szakmacsoportban felsõfokú szakképzést folytathat s e képzésben bizonyítványt ad ki.
– Az Ftv. a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvényben, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben és a

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

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

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

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

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

az idegen nyelvi ismeretek fejlesztésével hozzájárul a hallgatók felkészítéséhez az értelmiségi létre.
– Az oktatás és a kutatás színvonalas ellátásához szükséges nemzetközi kapcsolatait fejleszti és ápolja.
– Tankönyv-, jegyzetíratást és kiadást, taneszköz-fejlesztést végez.
– Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére saját szervezetében tankönyv- és jegyzetellátást, könyvtári szolgál-

tatást, kollégiumi elhelyezést, kulturális és sportolási lehetõséget nyújt, továbbá olyan szolgáltatásokat, amelyek a hall-
gatók beilleszkedését, egészséges életvitelét és egészségügyi ellátást szolgálják.

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

kat.
– Feladatai teljesítése érdekében gazdasági, továbbá belsõ ellenõrzési feladatot ellátó funkcionális szervezeti egységet, vala-

mint igazgatási, szervezési, mûszaki szolgáltató és más, a mûködést biztosító funkcionális szervezeti egységeket mûködtet.

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

Az intézmény tevékenységeinek tevékenységi körök szerinti (TEÁOR) részletes felsorolása:
alaptevékenységek:
80.30 felsõoktatás,
80.10 alapfokú oktatás,
80.21 általános középfokú oktatás,
80.42 máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás,
73.10 mûszaki kutatás, fejlesztés,
73.20 humán kutatás, fejlesztés,
72.30 adatfeldolgozás,
72.40 adatbázis-tevékenység, on-line kiadás,
85.32 szociális ellátás elhelyezés nélkül,
92.51 könyvtári, levéltári tevékenység,
92.52 múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme,
92.61 sportlétesítmény mûködtetése.
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8.1.1. Képzési terület és képzési szint, amelyeken az intézmény képzést folytat, illetve folytathat
képzési terület:

– agrár,
– bölcsészettudományi,
– gazdaságtudományok,
– mûszaki,
– pedagógusképzés,
– társadalomtudományi,
– természettudomány;

alapképzés:
– székhelyen, telephelyen: agrár, bölcsészettudományi, gazdaságtudományok, mûszaki, pedagógusképzés, társadalomtudo-

mányi, természettudomány;
– székhelyen kívül: nincs az intézménynek;

mesterképzés:
– székhelyen, telephelyen: agrár, gazdaságtudományok, mûszaki.

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

– informatika,
– kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció,
– közgazdaság,
– mezõgazdaság,
– mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció,
– ügyvitel,
– vendéglátás-idegenforgalom.

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

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

Ilyen tevékenységek elsõsorban:

– a hallgatók számára olyan képzés, illetve szolgáltatás nyújtása, amely közvetlenül nem kapcsolódik a képzési és
kimeneti követelményekben, a szakmai és vizsgakövetelményekben és a tantervekben, illetve szakképzési programok-
ban foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez;

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

és egyéb tevékenység;
– mezõgazdasági és élelmiszeripari termékek termelése, feldolgozása, forgalmazása;
– az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak hasznosítása (kiadói tevékenység, tervezési tevékenység, nyomda-

ipari szolgáltatások, hazai és nemzetközi konferenciák szervezése, nyomdaipari termékek gyártása és értékesítése, munka-
helyi vendéglátás, üzemi étkeztetés, oktatást szolgáló létesítmények, sportlétesítmények, kollégiumi szálláshelyek, valamint
kutatási kapacitások bérbeadása);

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

kiegészítõ tevékenységek:
01.11 gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése,
01.12 zöldség, dísznövény termelése,
01.13 gyümölcs, fûszernövény termelése,
01.21 szarvasmarha-tenyésztés,
01.22 juh-, kecske-, lótenyésztés,
01.23 sertéstenyésztés,
01.24 baromfi-tenyésztés,
01.25 egyéb állatok tenyésztése,
01.30 vegyes gazdálkodás,
01.41 növénytermelési szolgáltatás,
01.42 állattenyésztési szolgáltatás,
01.50 vadgazdálkodás,
05.01 halászat,
05.02 haltenyésztés,
15.33 egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás,
15.51 tejtermék gyártása,
15.61 malomipari termék gyártása,
15.93 bortermelés,
15.96 sörgyártás,
15.94 gyümölcsbor termelése,
22.11 könyvkiadás,
22.13 idõszaki kiadvány kiadása,
22.22 máshova nem sorolt nyomás,
22.23 könyvkötés,
22.25 kisegítõ nyomdai tevékenység,
24.41 gyógyszeralapanyag-gyártás,
24.42 gyógyszerkészítmény gyártása,
40.30 gõz-, melegvízellátás,
45.31 villanyszerelés,
45.33 víz-, gáz-, fûtésszerelés,
45.42 épületasztalos-szerkezet szerelése,
50.20 gépjármûjavítás,
55.10 szállodai szolgáltatás,
55.21 ifjúsági turistaszállás-szolgáltatás,
55.23 egyéb szálláshely-szolgáltatás,
55.51 munkahelyi étkeztetés,
60.23 egyéb szárazföldi személyszállítás,
60.24 közúti teherszállítás,
64.20 távközlés,
70.20 ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
71.10 gépjármû-kölcsönzés,
71.31 mezõgazdasági gép kölcsönzése,
71.40 fogyasztási cikk kölcsönzése,
72.21 szoftverkiadás,
72.22 egyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás,
72.30 adatfeldolgozás,
72.60 egyéb számítástechnikai tevékenység,
73.10 mûszaki kutatás, fejlesztés,
73.20 humán kutatás, fejlesztés,
74.11 jogi tevékenység,
74.12 számviteli, adószakértõi tevékenység,
74.14 üzletviteli tanácsadás,
74.20 mérnöki tevékenység, tanácsadás,
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74.30 mûszaki vizsgálat, elemzés,
74.40 hirdetés,
74.60 nyomozási, biztonsági tevékenység,
74.70 takarítás, tisztítás,
74.81 fényképészet,
74.85 titkári, fordítói tevékenység,
74.87 máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás,
75.24 közbiztonság, közrend,
75.25 tûzvédelem,
80.10 alapfokú oktatás,
80.21 általános középfokú oktatás,
80.22 szakmai középfokú oktatás,
80.42 máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás,
85.20 állat-egészségügyi ellátás,
90.01 szennyvíz gyûjtése, kezelése,
90.02 hulladékgyûjtés, -kezelés,
90.03 szennyezõdésmentesítés,
91.20 szakszervezeti tevékenység,
91.33 máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység,
92.51 könyvtári, levéltári tevékenység,
92.52 múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme,
92.53 növény-, állatkert mûködtetése,
92.61 sportlétesítmény mûködtetése,
92.62 egyéb sporttevékenység,
93.01 textil, szõrme mosás, tisztítás,
92.72 máshova nem sorolható egyéb szabadidõs tevékenység.

8.3. Az intézmény jogosult alaptevékenységén kívül vállalkozási tevékenységként – alapfeladatai ellátásának sérel-
me nélkül – külsõ megbízók, megrendelõk részére oktatási, kutatási, fejlesztõ, szaktanácsadó, szolgáltató s egyéb fel-
adatok ellátására. Az e tevékenység keretében végzett szolgáltatás, termék-elõállítás értékesítésébõl származó bevé-
telnek fedeznie kell a tevékenységet terhelõ összes kiadást – beleértve az üzemeltetési, fenntartási kiadások tevé-
kenységre jutó arányos hányadát is – a bevétel fel nem használható részének figyelembevétele mellett.

Az alap- és vállalkozási tevékenységek szétválasztásának elveit, a vállalkozási tevékenység, tevékenységi körök (TEÁOR) sze-
rinti részletes felsorolását és a vállalkozási szerzõdéskötés rendjét az intézmény belsõ szabályzata rögzíti.

9. Az intézmény tagolásának elvei (az 1. számú mellékletnek megfelelõen):
9.1. Az intézményben oktatási, tudományos kutatási szervezeti egységként karok, tanszékek, intézetek, klinikák, kutató csopor-
tok, tangazdaságok mûködnek.
Az intézmény karokra tagozódik. A karok egy vagy több szakmailag összetartozó, a 8.1.1. pont szerinti képzési területe-
ken, képzési szinteken folyó képzés feladatainak ellátását szervezik. Az intézmény karai:

– Állatorvos-tudományi Kar,
– Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar,
– Gépészmérnöki Kar,
– Mezõgazdaság- és Környezettudományi Kar,
– Alkalmazott Bölcsészeti Kar,
– Ybl Miklós Építéstudományi Kar.

9.2. Az intézményben origiumok, informatikai, szociális, kulturális, sport, könyvtári, levéltári, múzeumi, feladatot ellátó gyakor-
lati képzést biztosító tanmûhely, valamint termelõ feladatot ellátó szolgáltató szervezeti egységek mûködnek.

9.3. Az intézmény mûködtetési feladatainak ellátásához gazdasági, ellenõrzési, igazgatási feladatot ellátó hivatalt, mûszaki
szolgáltató és más, a mûködtetést biztosító funkcionális szervezeti egységet tart fenn.
Az intézmény szervezeti felépítését, tagolását az egyes oktatási, tudományos kutatási, szolgáltató és funkcionális szervezeti egy-
ségeket és mûködésük rendjét részletesen a szervezeti és mûködési szabályzat határozza meg.
Az intézmény vezetését, a vezetõk megbízását, illetve felmentését, valamint hatásköröket az Ftv. és az intézmény szerve-
zeti és mûködési szabályzata határozza meg.
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10. Az intézmény ingatlanállománya:
10.1. A magyar állam tulajdonában lévõ ingatlanok, melyek az intézmény vagyonkezelésében vannak a Kincstári
Vagyoni Igazgatósággal kötött

Gödöllõi Agrártudományi Egyetem
– 370200/1998/0100. alapszerzõdés
– 370200/1999/0101. szerzõdésmódosítás

Jászberényi Tanítóképzõ Fõiskola
– 370406/1997/0001. alapszerzõdés
– 370406/2000/0101. szerzõdésmódosítás

Ybl Miklós Mûszaki Fõiskola:
– 370231/1997/0001. alapszerzõdés

Állatorvos-tudományi Egyetem
– 370798/1998/0100. alapszerzõdés

számú vagyonkezelési szerzõdés, illetve a Kincstári Vagyoni Igazgatósággal kezelõi jogra vonatkozó szerzõdés
szerint, az 1999. évi vagyonmegosztásban rögzítettek alapján.

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

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

11. Az intézmény hallgatói létszáma:
– az Ftv.-ben meghatározottak szerint felvehetõ maximális hallgatói létszám 17200 fõ, amely számított hallgatói lét-
számként 12242 fõ;
– az idegen nyelven folyó költségtérítéses képzésben részt vevõk száma ebbõl: 556.

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

13. Az alapító okirat a 15213-2/2007. számú alapító okirat módosításával készült és a módosításokkal egységes szerkezet-
be foglalt alapító okirat szövegét tartalmazza.

Budapest, 2007. október 31.

(29022-12/2007.)

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

2. számú melléklet

Az intézmény használatában lévõ ingatlan és a használat jogcíme

Címe: 1142 Budapest, Tatai út 3.
Helyrajzi száma: Budapest, belterület, 29834/10.
Használat jogcíme: ingatlan rész bérlet.
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A Nyugat-Magyarországi Egyetem
Alapító Okirata

2007. október

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

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

– a Soproni Egyetem, amelynek történeti elõzménye az 1735-ben alapított bányászati iskolából 1763-ban alapított
selmeci Bányászati Fõtanintézet, 1770-tõl Bányászati Akadémia és az 1807-ben létrehozott Erdészeti Tanintézet,
amely 1846-tól egyesítve Bányászati és Erdészeti Akadémiaként, majd 1919-tõl Bányászati és Erdészeti Fõiskola-
ként mûködött; többszöri átszervezést követõen közvetlen jogelõdje a felsõoktatási intézményekrõl szóló 1962. évi
22. sz. tvr.-el létrehozott Erdészeti és Faipari Egyetem, valamint az egyetem szervezetében az 1962-ben alapított
Felsõfokú Földmérési Technikum jogutódja, az 1972-tõl mûködõ Földmérési és Földrendezõi Fõiskolai Kar, Szé-
kesfehérvár;

– a Pannon Agrártudományi Egyetem Mezõgazdaságtudományi Kar, Mosonmagyaróvár, amelynek jogelõdje az
1818-ban alapított Mosonmagyaróvári Gazdasági Felsõbb Tanintézet, a felsõoktatási intézményekrõl szóló 1962.
évi 22. sz. tvr.-el létesített egyetemi jellegû Mosonmagyaróvári Agrártudományi Fõiskola, a Kaposváron Mezõgaz-
dasági Fõiskola létesítésérõl szóló 1971. évi 21. sz. tvr.-el és a keszthelyi Agrártudományi Egyetem karairól és a
képzési idõrõl szóló 1029/1970. (VIII. 7.) sz. Korm. határozattal létrehozott keszthelyi Agrártudományi Egyetem
Mezõgazdaságtudományi Kara;

– az Apáczai Csere János Tanítóképzõ Fõiskola, amelynek jogelõdje az 1778-ban Gyõrben megnyílt norma-iskola-
együttes tanítóképzõ tagozata, a tanító- és óvónõképzésrõl szóló 1958. évi 26. sz. tvr. és a tanító- és óvónõképzésrõl
szóló 1958. évi 26. számú tvr. végrehajtásáról szóló 187/1958. (M.K. 23.) MM számú utasítás alapján 1959-ben lét-
rejött felsõfokú Gyõri Tanítóképzõ Intézet, amelyet a tanítóképzõ fõiskolák létesítésérõl szóló 1974. évi 13. sz. tvr.
és az egyes pedagógus képzõ intézmények átszervezésével kapcsolatos intézkedésekrõl szóló 1045/1974. (VIII. 31.)
MT határozat alapján 1975. szeptember 1-jétõl Gyõri Tanítóképzõ Fõiskolává szervezték át; a fõiskola Apáczai
Csere János nevét a Gyõri Tanítóképzõ Fõiskola elnevezésérõl szóló 1978. évi 23. sz. tvr. alapján vette fel;

– a Benedek Elek Pedagógiai Fõiskola, amelynek az 1874-ben megindított gyermek kertésznõi tanfolyam képzési
elõzményeire épülõ jogelõdje a tanító- és óvónõképzésrõl szóló 1958. évi 26. sz. tvr. és a tanító- és óvónõképzésrõl
szóló 1958. évi 26. számú tvr. végrehajtásáról szóló 187/1958. (M.K. 23.) MM számú utasítás alapján 1959-ben lé-
tesített soproni felsõfokú Óvónõképzõ Intézet, a fõiskolákról szóló 1048/1990. (III. 21.) MTh. sz. határozattal létre-
hozott Soproni Óvónõképzõ Fõiskola; a fõiskola Benedek Elek nevét a fõiskolákról szóló 1048/1990. (III. 21.)
MTh. sz. határozat módosításáról szóló 1051/1991. (XI. 5.) Korm. határozat alapján vette fel.

1. Az intézmény hivatalos neve: Nyugat-Magyarországi Egyetem.
Rövidített megnevezése: NyME.
Angol nyelvû megnevezése: University of West Hungary.

2. Az intézmény alapítója a Magyar Köztársaság Országgyûlése.

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

4. Az intézmény mûködési helye
4.1. székhelye: 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
4.2. telephelyei:

– 9022 Gyõr, Liszt Ferenc u. 42.,
– 9200 Mosonmagyaróvár, Vár u. 2.,
– 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1–3.
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4.3. Az intézmény székhelyen kívüli képzésének székhelyei:
– 1054 Budapest, Akadémia u. 1.,
– 1052 Budapest, Piarista köz 1.,
– 8500 Pápa, Erkel F. u. 39.,
– 7621 Pécs, Váradi u. 4.,
– 8000 Székesfehérvár, Balatoni u. 143.,
– 9700 Szombathely, Károlyi G. tér 4.,
– 94501 Komarno, Hardná 2.

4.4. Az intézmény által alapított és fenntartott közoktatási intézmények:
neve: Nyugat-Magyarországi Egyetem Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola
címe: 9022 Gyõr, Gárdonyi Géza u. 2–4.,

neve: Nyugat-Magyarországi Egyetem Aranykapu Gyakorló Óvoda
címe: 9400 Sopron, Ferenczy János u. 5.,

neve: Nyugat-Magyarországi Egyetem Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda
címe: 9400 Sopron, Zsilip u. 1–3.,

neve: Nyugat-Magyarországi Egyetem Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium
címe: 9400 Sopron, Szent György u. 9.

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

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

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

7.1. Az intézmény részjogkörû költségvetési egysége:
– Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mosonmagyaróvári Agrártudományi Centrum

címe: 9200 Mosonmagyaróvár, Vár u. 2.

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

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

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

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

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

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

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

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

– A gyakorlati képzés céljaira tanüzemet, tangazdaságot üzemeltet.
– A képzés céljait szolgáló gyakorlóhelyet (mûhelyt) tart fenn.
– A nemzeti és az egyetemes kultúra és a mûvészetek közvetítésével, mûvelésével és fejlesztésével, az anyanyelvi és

az idegen nyelvi ismeretek fejlesztésével hozzájárul a hallgatók felkészítéséhez az értelmiségi létre.
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– Az oktatás és a kutatás színvonalas ellátásához szükséges nemzetközi kapcsolatait fejleszti és ápolja.
– Tankönyv- és jegyzetkiadást, taneszközfejlesztést végez.
– Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére saját szervezetében tankönyv- és jegyzetellátást, könyvtári és

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

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

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

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

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

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

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

alaptevékenységek:
80.30 felsõoktatás,
80.42 máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás,
92.31 mûvészeti kiegészítõ tevékenység,
80.10 alapfokú oktatás,
80.22 szakmai középfokú oktatás,
72.30 adatfeldolgozás,
72.40 adatbázis-tevékenység, on-line kiadás,
73.10 mûszaki kutatás, fejlesztés,
73.20 humán kutatás, fejlesztés,
92.51 könyvtári, levéltári tevékenység,
92.61 sportlétesítmény mûködtetése,
85. 32 szociális ellátás elhelyezés nélkül.

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

alapképzés:
székhelyen, telephelyen: agrár, bölcsészettudományi, gazdaságtudományok, informatika, jogi és igazgatási, mûszaki,
mûvészet, pedagógusképzés, sporttudomány, társadalomtudományi, természettudomány;

székhelyen kívül:
társadalomtudományi (Pécs, Pápa);

mesterképzés:
székhelyen, telephelyen: agrár, gazdaságtudományok, mûszaki, pedagógusképzés.
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8.1.2. Felsõfokú szakképzés szakmacsoportja, amelyben az intézmény szakképzést folytat, illetve folytathat
székhelyen, telephelyen:

– informatika,
– vendéglátás-idegenforgalom,
– közgazdaság,
– kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció,
– szociális szolgáltatások,
– ügyvitel;

székhelyen kívül:
– kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció (Székesfehérvár).

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

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

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

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

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

nácsadói és egyéb tevékenység;
– természettudományi és mûszaki kutatás, kísérleti fejlesztés; társadalomtudományi kutatás;
– agrár- és vidékfejlesztés egyéb feladatai;
– az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak hasznosítása (laborszolgáltatás, kiadói tevékenység, nyomda-

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

– nyelvvizsgáztatási tevékenység.

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

kiegészítõ tevékenységek:
22.11 könyvkiadás,
22.22 máshová nem sorolt nyomás,
55.23. egyéb szálláshely szolgáltatás,
55.51 munkahelyi étkeztetés,
70.20. ingatlan bérbeadás, üzemeltetése,
73.10. mûszaki kutatás, fejlesztés,
73.20. humán kutatás, fejlesztés,
74.14. üzemviteli tanácsadás,
74.20. mérnöki tevékenység, tanácsadás,
74.30. mûszaki vizsgálat, elemzés,
74.87. máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás,
80.42 máshová nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás,
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92.51 könyvtári, levéltári tevékenység,
92.52. múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme,
92.61 sportlétesítmény mûködtetése,
92.62 egyéb sporttevékenység.

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

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

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

9. Az intézmény tagolásának elvei (az 1. számú mellékletnek megfelelõen):
9.1. Az intézményben oktatási szervezeti egységként kar, azon belül intézet, tanszék mûködik.

Az intézmény karokra tagozódik. A karokon oktatási szervezeti egységként intézet, tanszék, továbbá egyes karokon
doktori iskola mûködik. A karok egy vagy több szakmailag összetartozó, a 8.1.1. pont szerinti képzési területeken, kép-
zési szinteken folyó képzés feladatainak ellátását szervezik. Az intézmény karai:

– Apáczai Csere János Kar,
– Benedek Elek Pedagógiai Kar,
– Erdõmérnöki Kar,
– Faipari Mérnöki Kar,
– Geoinformatikai Kar,
– Közgazdaságtudományi Kar,
– Mezõgazdaság- és Élelmiszer-tudományi Kar.

Az intézmény tudományos kutatási és szervezeti egységként kutatócsoportokat mûködtet, közvetlen rektori felügyelet
alatt:

– Erdõ- és Fahasznosítási Regionális egyetemi Tudásközpont,
– Környezeti erõforrás-gazdálkodási és -védelmi Kooperációs Kutatási Központ.

Az intézményben agrártudományi centrum mûködik.

9.2. Az intézményben könyvtári, levéltári, kollégiumi, informatikai és egyéb feladatot ellátó szolgáltató szervezeti egy-
ségek mûködnek.

9.3. Az intézmény mûködtetési feladatainak ellátásához gazdasági funkcionális szervezeti egységként gazdasági fõigaz-
gatóságot, igazgatási funkcionális szervezeti egységként rektori hivatalt, belsõ ellenõrzési feladatot ellátó szervezeti
egységként belsõ ellenõrzési csoportot és minõségbiztosítási csoportot mûködtet.

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

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

10. Az intézmény ingatlanállománya:
10.1. A Magyar Állam tulajdonában lévõ ingatlanok, melyek az intézmény vagyonkezelésében vannak a Kincstári
Vagyoni Igazgatósággal a jogelõdök által kötött 370729/1997/0100., 262/2003/41205-13., 370774/1998/0100.,
639/2003/63206., 370602/1997/010., 370657/1997/0100. számú vagyonkezelési szerzõdésekkel.
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10.2. Az intézmény tulajdonában lévõ ingatlanok jegyzéke: nincs az intézménynek.

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

11. Az intézmény hallgatói létszáma:
– az Ftv.-ben meghatározottak szerint felvehetõ maximális hallgatói létszám 15000 fõ, amely számított hallgatói lét-
számként 9810 fõ.

12. Az intézményi hozzájárulással vagy közremûködéssel létrehozott, illetve mûködtetett társaságok, egyesületek,
alapítványok és egyéb szervezetek jegyzéke és az alapítással összefüggõ más dokumentumai a szervezeti és mûkö-
dési szabályzat mellékletét képezik.

13. Az alapító okirat a OKM-7352-2/2006. számú alapító okirat módosításával készült és a módosításokkal egysé-
ges szerkezetbe foglalt alapító okirat szövegét tartalmazza.

Budapest, 2007. október 31.

(29022-10/2007.)

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

Az intézmény használatában lévõ ingatlanok jegyzéke

Cím
Helyrajzi

szám
Alapterület

m2
Szerzõdés
idõtartama

Megjegyzés Használat jogcíme

Sopron, Károlymagaslati u. 14. 2005–2006. 12. 31. Oktatási épület Bérlemény
Sopron, Füles u. 2. Id. Nyelvi K. 6366 532 2005–2006. 12. 31. Id. nyelvi. Okt. épület Bérlemény
Sopron, Bánfalvi u. 14. Géptan t. m. febr. 19. 523,17 határozatlan Géptani tanmûhely Bérlemény
Sopron, Szent György utca 9. 75 határozatlan Roth Kollégium Bérlemény
Sopron, Lackner K. utca 7. 477/1 határozatlan Roth Szakk.isk. Bérlemény
Sopron, Kossuth utca 7. 3162 241 határozatlan Roth tanmûhely Bérlemény
Sopron, Verõ József u.1. 5242/7 78,44 határozatlan Faip. Reg. Egy. T. közp. Bérlemény
Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 9. 6162 1572 határozatlan Gépipari Techn. Okt. ép. Bérlemény

A Pannon Egyetem
Alapító Okirata

2007. október

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

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

− a Pannon Agrártudományi Egyetem, Keszthely, annak Georgikon Mezõgazdaságtudományi Kara, amelynek jogelõd-
jét, a keszthelyi Agrártudományi Egyetemet a Keszthelyi Agrártudományi Egyetem létesítésérõl szóló 1970. évi 21. szá-
mú tvr. és a keszthelyi Agrártudományi Egyetem karairól és a képzési idõrõl szóló 1029/1970. (VIII. 7.) Korm. számú
határozat hozta létre, két egyetemi jellegû fõiskola – a Keszthelyi Agrártudományi Fõiskola (amelynek jogelõdje az
1797-ben alapított Georgikon és annak jogutódjai és a Mosonmagyaróvári Agrártudományi Fõiskola) – összevonásával.
A Magyar Népköztársaság felsõoktatási intézményeirõl szóló 1986. évi 13. sz. tvr. módosításáról szóló 1989. évi 16. sz.
tvr. értelmében az egyetem neve Pannon Agrártudományi Egyetem lett;
− a Veszprémi Egyetem, amelynek gyökerei a 13. századra nyúlnak vissza, létesítését a Budapesti Mûszaki Egyetem
szervezetének módosításáról szóló 1949. évi XXII. törvény rendelte el. Kezdetben a Budapesti Mûszaki Egyetem
Nehézvegyipari Karaként mûködött. A Veszprémi Vegyipari Egyetem felállítása tárgyában született 1951. évi 25. számú
tvr. alapján vált önállóvá, Veszprémi Vegyipari Egyetem néven. Az egyetemekrõl szóló 30/1990. (III. 21.) OGY határo-
zat értelmében a neve Veszprémi Egyetem lett.

Jelenlegi nevét a 2005. CXXXIX. törvény állapította meg, 2006. március 1-jei hatállyal.

1. Az intézmény hivatalos neve: Pannon Egyetem.
Rövidített megnevezése: PE.
Angol nyelvû megnevezése: University of Pannonia.

2. Az intézmény alapítója a Magyar Köztársaság Országgyûlése.

3. Az intézmény fenntartójának, alapító jogok gyakorlójának (felügyeleti szervének):
3.1. megnevezése: Oktatási és Kulturális Minisztérium
3.2. címe: 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.
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4. Az intézmény mûködési helye
4.1. székhelye: 8201 Veszprém, Egyetem u. 10.

4.2. telephelyei:
– 8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 16.,
– 8500 Pápa, Mézeskalács u. 2/b.
– 8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 18.

4.3. Az intézmény székhelyen kívüli képzésének székhelyei:
– 8400 Ajka, Bródy Imre út 4.,
– 1146 Budapest, Thököly út 48–54.,
– 1078 Budapest, Murányi út. 10.,
– 8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 38.,
– 9700 Szombathely, Akacs M. u. 1–3.,
– 8900 Zalaegerszeg, Jókai Mór u. 6.

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

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

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

7.1. Az intézmény részjogkörû egysége:
neve: Pannon Egyetem, Agrártudományi Centrum
címe: 8360 Keszthely, Deák F. u. 16.

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

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

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

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

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

– Doktori iskoláin keresztül a legkorszerûbb tudományterületek alkotó mûvelését folytatja.
– A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudományterületeken, illetve mûvészeti ágban, alap-, alkalmazott és

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

– Tudásközpont szerepét tölti be a korszerû technológiák kutatásában, fejlesztésében és alkalmazásában.
– Regionális tehetségkutatási, -gondozási és -követési rendszert épít ki és mûködtet.
– Részt vesz a régió érintett korosztályában a mozgáskorlátozottak, hátrányos helyzetûek, kisebbségek helyzetének

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

jogszabályok rendelkezése szerint.
– A nemzeti és az egyetemes kultúra és a mûvészetek közvetítésével, mûvelésével és fejlesztésével, az anyanyelvi és

az idegen nyelvi ismeretek fejlesztésével hozzájárul a hallgatóknak az értelmiségi létre történõ felkészítéséhez.
– Nemzetközi kapcsolatokban, egyetemi szövetségekben közremûködve biztosítja az oktatók szakmai fejlõdését,

rendszeres nemzetközi megmérettetését és a hallgatók magas szintû képzését.
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– Az oktatás és a kutatás színvonalának nemzetközi szinten tartása érdekében nemzetközi kapcsolatait fejleszti, ápolja,
a legkorszerûbb szakmai és didaktikai eredmények közvetlen átvételére hazai és nemzetközi egyetemi együttmûkö-
désekben vesz részt.

– Sokoldalú regionális oktatási, kutatási szerepet vállal a regionalitás szellemében (hazai viszonylatban Közép-,
Észak- és Nyugat-Dunántúl vonatkozásában, nemzetközi viszonylatban Kelet-Ausztria, Szlovénia, Horvátország,
Szlovákia vonatkozásában, beleértve az utóbbiba a magyar kisebbségeket is).

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

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

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

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

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

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

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

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

alaptevékenységek:
80.30 felsõoktatás,
80.42 máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás,
72.30 adatfeldolgozás,
72.40 adatbázis-tevékenység, on-line kiadás,
73.10 mûszaki kutatás, fejlesztés,
73.20 humán kutatás, fejlesztés,
92.51 könyvtári, levéltári tevékenység,
92.61 sportlétesítmény mûködtetése,
85.32 szociális ellátás elhelyezés nélkül.

8.1.1. Képzési terület és képzési szint, amelyeken az intézmény képzést folytat, illetve folytathat
képzési terület:
– agrár,
– bölcsészettudomány,
– gazdaságtudományok,
– informatika,
– mûszaki,
– társadalomtudomány,
– természettudomány;

alapképzés:
székhelyen, telephelyen: agrár, bölcsészettudomány, gazdaságtudományok, informatika, mûszaki, társadalomtudo-
mány, természettudomány;

mesterképzés:
székhelyen, telephelyen: agrár, bölcsészettudomány, gazdaságtudományok, informatika, mûszaki, társadalomtudo-
mány.

8.1.2. Felsõfokú szakképzés szakmacsoportja, amelyben az intézmény szakképzést folytat, illetve folytathat
székhelyen, telephelyen:
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– elektrotechnika-elektronika,
– gépészet,
– informatika,
– kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció,
– könnyûipar,
– környezetvédelem, vízgazdálkodás,
– közgazdaság,
– közlekedés,
– mezõgazdaság,
– mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció,
– szociális szolgáltatások,
– ügyvitel,
– vegyipar,
– vendéglátás-idegenforgalom;

székhelyen kívül:
– elektrotechnika-elektronika (Székesfehérvár, Szombathely),
– gépészet (Ajka, Székesfehérvár, Szombathely),
– informatika (Ajka, Budapest, Székesfehérvár),
– kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció (Ajka, Budapest, Székesfehérvár, Szombathely),
– környezetvédelem-vízgazdálkodás (Budapest, Székesfehérvár, Szombathely),
– közgazdaság (Szombathely, Székesfehérvár, Ajka),
– mezõgazdaság (Székesfehérvár, Szombathely),
– mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció (Ajka, Budapest),
– szociális szolgáltatások (Székesfehérvár, Zalaegerszeg),
– ügyvitel (Székesfehérvár),
– vegyipar (Budapest),
– vendéglátás-idegenforgalom (Székesfehérvár).

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

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

Ilyen tevékenységek elsõsorban:

– a gazdálkodást segítõ szaktanácsadási tevékenység és annak fejlesztése;
– a növényi és állati járványos betegségeket megelõzõ tevékenység és annak fejlesztése;
– a vidék- és területfejlesztési tevékenység;
– a tudományos kutatás és fejlesztés céljaira létesített intézetek, ipari parkok, illetve a szakmai tanácsadó vállalkozá-

sok önállóan vagy más intézményekkel közösen történõ létrehozása, mûködtetése;
– tudományos rendezvények szervezésével, a hazai és külföldi tudományos kapcsolatok kiépítésével és fenntartásá-

val, tudományos mûvek kiadásával és más formában a tudományos értékû tevékenységek megvalósulásának elõse-
gítése;

– a hallgatók számára olyan képzés, illetve szolgáltatás nyújtása, amely közvetlenül nem kapcsolódik a képzési és ki-
meneti követelményekben, a szakmai és vizsgakövetelményekben és a tantervekben, illetve szakképzési progra-
mokban foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez;

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

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

nyomdaipari termékek gyártása, munkahelyi vendéglátás, üzemi étkeztetés, sportlétesítmények, oktatást szolgáló
helyiségek, valamint kollégiumi szálláshelyek bérbeadása, laboratóriumi mérés, -szolgáltatás, mintavizsgálat, mezõ-
gazdasági szolgáltatás, gépjármû-hasznosítás).

Az intézmény tevékenységeinek tevékenységi körök szerinti (TEÁOR) részletes felsorolása

kiegészítõ tevékenységek:

01.11 gabonafélék, egyéb máshova nem sorolt növény termelése,
01.12 zöldség, dísznövény termelése,
01.13 gyümölcs, fûszernövény termelése,
01.21 szarvasmarha-tenyésztés,
01.22 juh-, kecske-, lótenyésztés,
01.23 sertéstenyésztés,
01.24 baromfitenyésztés,
01.41 növénytermelési szolgáltatás,
01.42 állattenyésztési szolgáltatás,
05.02 haltenyésztés,
22.11 könyvkiadás,
22.13 idõszaki kiadvány kiadása,
22.22 máshova nem sorolt nyomtatás,
22.23 könyvkötés,
22.24 nyomdai elõkészítõ tevékenység,
22.25 kisegítõ nyomdai tevékenység,
29.56 máshova nem sorolt egyéb speciális gép gyártása,
52.47 könyv-, újság-, papíráru-kiskereskedelem,
52.48 egyéb, máshova nem sorolt iparcikk kiskereskedelem,
55.10 szállodai szolgáltatás,
55.22 kempingszolgáltatás,
55.23 egyéb szálláshely-szolgáltatás,
55.30 étkezõhelyi vendéglátás,
60.23 egyéb szárazföldi személyszállítás,
60.24 közúti teherszállítás,
70.20 ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
71.34 máshova nem sorolt egyéb gép kölcsönzése,
71.40 fogyasztási cikk kölcsönzése,
72.22 egyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás,
72.30 adatfeldolgozás,
72.40 adatbázis-tevékenység, on-line kiadás,
73.10 mûszaki kutatás, fejlesztés,
73.20 humán kutatás, fejlesztés,
74.13 piac-, közvélemény-kutatás,
74.14 üzletviteli tanácsadás,
74.20 mérnöki tevékenység, tanácsadás,
74.30 mûszaki vizsgálat, elemzés,
74.40 hirdetés,
74.70 takarítás, tisztítás,
74.85 titkári, fordítói tevékenység,
74.87 máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás,
75.11 általános közigazgatás,
80.42 máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás,
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92.31 alkotó-, elõadó-mûvészet,
92.51 könyvtári, levéltári tevékenység,
92.62. egyéb sporttevékenység,
92.72 máshova nem sorolható egyéb szabadidõs tevékenység.

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

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

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

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

9.1. Az intézményben oktatási szervezeti egységként kar, azon belül intézet, tanszék, központi oktatási egységként ide-
gen nyelvi oktatási központ, testnevelési és sport intézet; felnõttképzési intézet mûködik. Tudományos kutatási szerve-
zeti egységként a karhoz kapcsolódóan kutatóintézet, kutatóközpont, agrártudományi centrum, továbbá doktori iskola
mûködik.

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

– Bölcsészettudományi Kar,
– Gazdaságtudományi Kar,
– Georgikon Mezõgazdaság-tudományi Kar,
– Mérnöki Kar,
– Mûszaki Informatikai Kar.

9.2. Az intézményben kollégiumi, informatikai, kulturális, sport, könyvtári, levéltári feladatot ellátó szervezeti egységek
szolgáltató szervezeti egységként, valamint a közmûvelõdési programokat és az Egyetemünk címû lap szerkesztését
végzõ szervezeti egységek mûködnek.

9.3. Az intézmény mûködtetési feladatainak ellátásához az alábbi funkcionális szervezeti egységeket tart fenn:
– gazdasági feladatot ellátó funkcionális szervezeti egységet,
– mûszaki szolgáltató szervezeti egységet,
– üzemeltetési és biztonságszervezési szervezeti egységet,
– belsõ ellenõrzési feladatot ellátó funkcionális szervezeti egységként belsõ ellenõrzési csoportot mûködtet.
– Az igazgatási feladatokat a fõtitkári hivatal, valamint minõségbiztosítási humánpolitikai szervezeti egységek, okta-

tásszervezéssel, kutatás-, és tudományszervezéssel, illetve nemzetközi ügyekkel foglalkozó szervezeti egységek
látják el.

Alumni szervezetet mûködtet az intézmény gazdálkodásának támogatására, az érintettek véleményének megismerésére
és az intézmény külsõ megítélésének építésére.

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

Az intézmény vezetését, a vezetõk megbízását, illetve felmentését, valamint hatásköröket az Ftv. és az intézmény szerve-
zeti és mûködési szabályzata határozza meg.
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10. Az intézmény ingatlanállománya:
10.1. A Magyar Állam tulajdonában lévõ ingatlanok, melyek az intézmény vagyonkezelésében vannak a Kincstári
Vagyoni Igazgatósággal kötött, 370633/1997/0100. számú vagyonkezelési szerzõdéssel. (2. számú melléklet szerint)

10.2. Az intézmény tulajdonában lévõ ingatlanok jegyzéke: 3. számú melléklet szerint.

10.3. További, az intézmény használatában lévõ ingatlanok és a használat jogcíme: 4. számú melléklet szerint.

11. Az intézmény hallgatói létszáma:
– az Ftv.-ben meghatározottak szerint felvehetõ maximális hallgatói létszám 12000 fõ, amely számított hallgatói lét-
számként 9728 fõ.

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

13. Az alapító okirat a 19546-1/2007. számú alapító okirat módosításával készült és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat szövegét tartalmazza.

Budapest, 2007. október 31.

(29022-8/2007.)

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

Az intézmény vagyonkezelésében lévõ ingatlanok

település cím fekvés helyrajzi szám

Keszthely Széchenyi u. 8. belterület 1050.

Keszthely Deák F. u. 16. belterület 1051.

Keszthely Deák F. u. 57. belterület 1206/10.

Keszthely Deák F. u. 57. belterület 1206/11.

Keszthely Festetics u. 5. belterület 1227.

Keszthely Festetics u. 5. belterület 1227/A.

Keszthely belterület 1228/2.

Keszthely Georgikon u. 20. belterület 1418/1.

Keszthely Georgikon u. 22. belterület 1418/3.

Keszthely Bécsikapu u. 3. belterület 1690/2.

Keszthely Georgikon u. 21. belterület 2010/3.

Keszthely Georgikon u. 21. belterület 2010/4.

Keszthely Georgikon u. 21. belterület 2010/5.

Keszthely Vízitelep belterület 3814/18.

Keszthely Napsugár u. 2. belterület 4059.

Keszthely Újmajori út belterület 4293/1.

Keszthely belterület 4507/5.

Keszthely külterület 0147/1.

Keszthely külterület 0187.

Keszthely külterület 0191/4.

Keszthely külterület 0193.

Keszthely külterület 0194/2.

Keszthely külterület 0196.

Keszthely külterület 0197.

Keszthely külterület 0198.

Keszthely külterület 0200/2.

Keszthely külterület 0207/5.

Keszthely külterület 0207/6.

Keszthely külterület 0212/4.

Keszthely külterület 0213.

Keszthely külterület 0214/1.

Keszthely külterület 0214/2.

Keszthely külterület 0216/1.

Keszthely külterület 0216/7.

Keszthely külterület 0216/8.

Keszthely külterület 0220.

Keszthely külterület 0227.

Keszthely külterület 0234/6.

Keszthely külterület 0236/3.
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település cím fekvés helyrajzi szám

Keszthely külterület 0236/6.

Keszthely külterület 0236/8.

Keszthely külterület 0238/3.

Keszthely külterület 0239.

Keszthely külterület 0241/1.

Keszthely külterület 0241/2.

Keszthely külterület 0242.

Keszthely külterület 0243/3.

Keszthely külterület 0245.

Keszthely külterület 0249/1.

Keszthely külterület 0249/5.

Keszthely külterület 0250/1.

Keszthely külterület 0250/2.

Keszthely külterület 0251.

Keszthely külterület 0253/1.

Keszthely külterület 0253/2.

Keszthely külterület 0254/1.

Keszthely külterület 0254/3.

Keszthely külterület 0254/5.

Keszthely külterület 0255.

Keszthely külterület 0258/2.

Keszthely külterület 0262.

Keszthely külterület 0263.

Keszthely külterület 0264/1.

Keszthely külterület 0264/2.

Keszthely külterület 0265.

Keszthely külterület 0267/3.

Keszthely külterület 0277.

Keszthely külterület 0278.

Keszthely külterület 0279.

Keszthely külterület 0280.

Keszthely külterület 0281.

Keszthely külterület 0282.

Keszthely külterület 0283.

Keszthely külterület 0284.

Keszthely külterület 0285.

Keszthely külterület 0286.

Keszthely külterület 0287.

Keszthely külterület 0288.

Keszthely külterület 0289.

Keszthely külterület 0290.

Keszthely külterület 0307.
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település cím fekvés helyrajzi szám

Keszthely külterület 0308.

Keszthely külterület 0309/1.

Keszthely külterület 0309/3.

Keszthely külterület 0310.

Keszthely külterület 0311/1.

Keszthely külterület 0312.

Keszthely külterület 0313.

Keszthely külterület 0314.

Keszthely külterület 0315.

Keszthely külterület 0316.

Keszthely külterület 0317.

Keszthely külterület 0318.

Keszthely külterület 0319.

Keszthely külterület 0320.

Keszthely külterület 0322.

Keszthely külterület 0428/2.

Keszthely külterület 0430.

Keszthely külterület 0433.

Keszthely külterület 0434.

Keszthely külterület 0435.

Keszthely külterület 0436.

Keszthely külterület 0440/2.

Keszthely külterület 0440/4

Keszthely külterület 0442.

Keszthely külterület 0449/7.

Keszthely külterület 0449/8.

Keszthely külterület 0449/9.

Keszthely külterület 0449/10.

Keszthely külterület 0449/11.

Keszthely külterület 0449/12.

Keszthely külterület 0484/6.

Keszthely külterület 0484/10.

Veszprém Egyetem u. 10. belterület 5044.

Veszprém Füredi út 2. belterület 5097.

Veszprém Füredi út 5. belterület 5115.

Veszprém Füredi út 3. belterület 5116.

Veszprém Füredi út 1. belterület 5117.

Veszprém Hóvirág u. 2/1. belterület 5118.

Veszprém Hóvirág u. 2. belterület 5119.

Veszprém Hóvirág u. 4. belterület 5120.

Veszprém Hóvirág u. 6. belterület 5121.

Veszprém Egyetem u. 12. belterület 5122.
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település cím fekvés helyrajzi szám

Veszprém Nárcisz u. 12. belterület 5600.

Veszprém Móricz Zs. u. 8. belterület 5605/1.

Veszprém Móricz Zs. u. 10. belterület 5605/2.

Veszprém Egyetem u. 5. belterület 5640.

Veszprém Egyetem u. 3. belterület 5641.

Veszprém Egyetem u. 1. belterület 5642.

Veszprém Egyetem u. 1/d 3/12. belterület 5725/2/A/36.

Veszprém Wartha V. u. 1. (József A. u. 34.) belterület 6104/24.

Veszprém Wartha V. u. 1. (József A. u. 34.) belterület 6104/25.

Veszprém Wartha V. u. 1. (József A. u. 34.) belterület 6104/26.

Veszprém Wartha V. u. 3. belterület 6121.

Balatonalmádi Lóczy tér 3. belterület 1593/1.

Balatonalmádi Kócsag u. belterület 2721/20.

Balatonalmádi Alsóörsi Határút u. 16. belterület 2741.

Cserszegtomaj belterület 633.

Cserszegtomaj külterület 010/4.

Tihany külterület 0138/1.

Szentgyörgyvölgy külterület 0191/1.

Szentgyörgyvölgy külterület 0196.

Szentgyörgyvölgy külterület 0199.

Szentgyörgyvölgy külterület 0200/2.

Szentgyörgyvölgy külterület 0200/4.

Szentgyörgyvölgy külterület 0201.

Szentgyörgyvölgy külterület 0202.

Szentgyörgyvölgy külterület 0203.

Szentgyörgyvölgy külterület 0223.

Szentgyörgyvölgy külterület 0334/1.

Szentgyörgyvölgy külterület 0338.

Szentgyörgyvölgy külterület 0341/7.

Szentgyörgyvölgy Cséplak, Bocskai u. belterület 702.

Szentgyörgyvölgy Cséplak, Bocskai u. belterület 725.

Szentgyörgyvölgy Cséplak, Bocskai u. belterület 727.

Szentgyörgyvölgy Cséplak belterület 916.

3. számú melléklet

Az intézmény tulajdonában lévõ ingatlanok

település cím fekvés helyrajzi szám

Keszthely Balogh F. u. 3/A 1/4 belterület 4357/4/A/4.

Veszprém Egyetem u. 1/C 1/1. belterület 5725/2/A/17.

Veszprém Csikász u. 2/C 3/3. belterület 5584/A/36

Budapest XI. ker., Bartók B. út 14. belterület 5507/0/A/1.
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4. számú melléklet

Az intézmény használatában lévõ ingatlanok és a használat jogcíme

település cím fekvés
helyr.
szám

használat jogcíme

Nagykanizsa Zrínyi u. 18. belterület 2027. bérlemény, telephely

Veszprém Vár u. 20. belterület 297. bérlemény (oktatási épületek, diákszállás)

Veszprém Vár u. 39. belterület 223.

Csehbánya külterület 037. bérlemény, egyéb épület

Pápa Mézeskalács u. 2/B belterület 3284/8. bérlemény, telephely

A Dunaújvárosi Fõiskola
Alapító Okirata

2007.

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

A Nehézipari Mûszaki Egyetemen Kohó- és Fémipari Fõiskolai Kar létesítésérõl szóló 1028/1969. (VII. 19.) Korm. szá-
mú határozat létesítette a miskolci Nehézipari Mûszaki Egyetem Kohó- és Fémipari Fõiskolai Karát Dunaújvárosban.
A kar neve az egyetemek kari tagozódásáról szóló 1049/1990. (III. 21.) MT határozattal a Miskolci Egyetem Dunaújvá-
rosi Fõiskolai Karára változott. A felsõoktatási intézményhálózat átalakításáról, továbbá a felsõoktatásról szóló 1993.
évi LXXX. törvény módosításáról szóló 1999. évi LII. törvény rendelkezései alapján 2000. január 1-jei hatállyal jött létre
a Dunaújvárosi Fõiskola, amely teljes körû jogutódja a Miskolci Egyetem Dunaújvárosi Fõiskolai Karának.

1. Az intézmény hivatalos neve: Dunaújvárosi Fõiskola.
Rövidített megnevezése: DF.
Angol nyelvû megnevezése: College of Dunaújváros.

2. Az intézmény alapítója a Magyar Köztársaság Országgyûlése.

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

4. Az intézmény mûködési helye
4.1. székhelye: 2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály u. 1/a.

4.2. telephely: nincs az intézménynek.

4.3. Az intézmény székhelyen kívüli képzésének székhelyei:
7030 Paks, Dózsa György út 95. (kifutó fõiskolai szintû képzés).

5. Az intézmény gazdálkodási jogköre: önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkezõ központi költségvetési szerv.
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6. Az intézmény szakágazati besorolása és az alapvetõ szakfeladat száma
szakág: 803000
jellemzõ szakfeladat: 803218

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

alaptevékenységek:
80.30 felsõoktatás,
80.42 máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás,
85.32 szociális ellátás elhelyezés nélkül,
72.30 adatfeldolgozás,
72.40 adatbázis-tevékenység, on-line kiadás,
73.10 mûszaki kutatás, fejlesztés,
73.20 humán kutatás, fejlesztés,
92.51 könyvtári, levéltári tevékenység,
92.61 sportlétesítmény mûködtetése,
92.62 egyéb sporttevékenység.
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8.1.1. Képzési terület és képzési szint, amelyeken az intézmény képzést folytat, illetve folytathat
képzési területek:

– gazdaságtudományok,
– informatika,
– mûszaki,
– pedagógusképzés,
– társadalomtudományi;

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

mesterképzés:
székhelyen, telephelyen: pedagógusképzés.

8.1.2. Felsõfokú szakképzés szakmacsoportja, amelyben az intézmény szakképzést folytat, illetve folytathat
székhelyen, telephelyen:
– elektrotechnika-elektronika,
– egyéb szolgáltatások,
– gépészet,
– informatika,
– kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció,
– közgazdaság,
– mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció,
– oktatás,
– vendéglátás-idegenforgalom.

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

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

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

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

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

nyomdaipari termékek gyártása, üzemi étkeztetés, sportlétesítmények, oktatást szolgáló helyiségek, valamint kollé-
giumi szálláshelyek bérbeadása);

– nyelvvizsgáztatási tevékenység;
– az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak hasznosítása.

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

kiegészítõ tevékenységek:
80.42 máshová nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás,
22.11 könyvkiadás,
28.22 fûtési, kazán, radiátor gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás,
52.47 könyv-, újság-, papíráru-kiskereskedelem,
55.23 egyéb szálláshely-szolgáltatás,
70.20 ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
72.22 egyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás,
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73.10 mûszaki kutatás, fejlesztés,
73.20 humán kutatás, fejlesztés,
74.13 piac- és közvélemény-kutatás,
74.14 üzletviteli tanácsadás,
74.85 titkári, fordítói tevékenység.

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

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

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

9. Az intézmény tagolásának elvei (az 1. számú mellékletnek megfelelõen):
9.1. Az intézményben oktatási szervezeti egységként intézetek, azon belül tanszékek, kutatási szervezeti egységként tér-
ségfejlesztési kutatócsoport mûködik.
9.2. Az intézményben könyvtár, kollégium, továbbá felnõttképzési, testnevelési, kollégiumi, számítástechnikai, nemzet-
közi kapcsolatok szolgáltató szervezeti egységek mûködnek.
9.3. Az intézmény mûködtetési feladatainak ellátásához funkcionális szervezeti egységként gazdasági hivatalt, belsõ el-
lenõrzési feladatot ellátó egységet, továbbá igazgatási szervezeti egységként rektori hivatalt, tanulmányi és hallgatói in-
formációs hivatalt, minõségirányítási irodát, humánerõforrás igazgatóságot, valamint PR menedzser feladatokat ellátó
funkcionális szervezeti egységeket tart fenn.
Az intézmény szervezeti felépítését, tagolását az egyes oktatási, tudományos kutatási, szolgáltató és funkcionális szerve-
zeti egységeket és mûködésük rendjét részletesen a szervezeti és mûködési szabályzat határozza meg.
Az intézmény vezetését, a vezetõk megbízását, illetve felmentését, valamint hatásköröket az Ftv. és az intézmény szerve-
zeti és mûködési szabályzata határozza meg.

10. Az intézmény ingatlanállománya:
10.1. A Magyar Állam tulajdonában lévõ ingatlanok, melyek az intézmény vagyonkezelésében vannak a Kincstári
Vagyoni Igazgatósággal kötött vagyonkezelési szerzõdéssel. (2. számú melléklet szerint)

10.2. Az intézmény tulajdonában lévõ ingatlanok jegyzéke: 3. számú melléklet szerint.

10.3. További, az intézmény használatában lévõ kollégiumi épületek – az 5 évnél hosszabb bérleti, illetve üzemel-
tetési jogviszony feltüntetésével: 4. számú melléklet szerint.

11. Az intézmény hallgatói létszáma:
– az Ftv.-ben meghatározottak szerint felvehetõ maximális hallgatói létszám 5200 fõ, amely számított hallgatói létszám-
ként 4009 fõ.

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

13. Az alapító okirat a 15331-1/2007. számú alapító okirat módosításával készült és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat szövegét tartalmazza.

Budapest, 2007. november 12.

(29937-1/2007.)
Dr. Hiller István s. k.,

oktatási és kulturális miniszter
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2. sz. melléklet

Az intézmény vagyonkezelésében lévõ ingatlanok

Sorsz. Épület megnevezése Cím
Helyraj-
zi szám

Földterület

(m2)
Jogállás

Rendeltetés,
funkció a tulajdoni

lap szerint
Egyéb megjegyzések a tulajdoni lapon

1. Központi épület:
– Fõépület
– Tanmûhely I.
– Tanmûhely II.

Dunaújváros 2400,

Táncsics M. u. 1/A

112 11 872 Vagyonkezelõ Egyetem Bejelentõ határozat: 32282/2001. 02. 07.
A dunaújvárosi 109 és a 112 hrsz.-ú ingatlanok telekalakítása.
Telekalakítást követõen a 109 hrsz.-ú ingatlan területe 89 m2 területtel

csökkent, beleolvadt a 112 hrsz.-ú ingatlan területébe.

2. Egykori fonoda épülete Dunaújváros 2400,
Táncsics M. u. 1–1.

113/3 11 546 Vagyonkezelõ Üzem Bejelentõ határozat: 30440/3/2001. 12. 27.
A 113/1 hrsz. és a 113/2 hrsz. együttesen megosztva: 113/2 hrsz. 1665
m2 területû, 113/3 hrsz. 11546 m2 területû, 113/4 hrsz. 2658 m2 területû,
113/5 hrsz. 5660 m2 területû, 113/6 hrsz. 996 m2 területû ingatlanokra.

3. Informatika Intézet
épülete
– Sporttelep

Dunaújváros 2400,
Szórád Márton út

120 9 129 Kezelõ Sporttelep Bejelentõ határozat: 2150/1973. 03. 07.
Használati jog az okiratban foglalt tartalommal. Jogosult: Dél-dunántú-
li Gázszolgáltató Rt. Pécs, törzsszám: 1100672

4. Kollégium Dunaújváros 2400,
Dózsa György u. 33.

103 2 172 Kezelõ Kollégium Bejegyzõ határozat: 3371/1970. 09. 29.
Építési tilalom az okiratban foglalt tatalommal. Jogosult: Dél-dunántúli
Gázszolgáltató Rt. Pécs, fásítási tilalom, bányaszolgalmi jog is az ok-
iratban foglalt tartalommal.

5. Kollégium Dunaújváros 2400,
Dózsa György u. 37.

101 2 358 Kezelõ Kollégium Bejegyzõ határozat: 3342/1972. 08. 11.

6. Horgásztanya 3340 8 498 Vagyonkezelõ Szabadidõpark Bejegyzõ határozat: 33382/2001. 02. 26.

Mûvelõdési ág változás a 33382/2001. számon megtörtént.

7. „C” épület (tanépület) Dunaújváros 2400,
Kallos Dezsõ u. 1.

105/1 7 082 Vagyonkezelõ Ipartelep Bejegyzõ határozat: 38316/3/2000. 07. 04.

8. – Média Centrum
– Raktárak

Dunaújváros 2400,
Kallos D. u. 105/2
hrsz.

105/2 3 938 Vagyonkezelõ Ipartelep Bejegyzõ határozat: 38316/3/2000. 07. 04.
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3. sz. melléklet

Az intézmény tulajdonában lévõ ingatlanok jegyzéke

Sorsz. Épület megnevezése Cím
Helyrajzi

szám
Földterület

(m2)
Jogállás

Rendeltetés, funkció a
tulajdoni lap szerint

Egyéb megjegyzések a tulajdoni lapon

1. Oktatási épület
(„B” épület)

Dunaújváros 2400,
Dózsa György u. 35.

102/3 1 936 Tulajdonos Iskola és udvar Bejegyzõ határozat: 34593/3/2005. 03. 07.
A dunaújvárosi 102/2 hrsz. megosztva 102/3 hrsz.-ú 1936 m2, 102/4
hrsz.-ú 1054 m2 nagyságú ingatlanokra. A 102/2 hrsz. terület hiányá-
ban megszûnt.

2. Kollégium Dunaújváros 2400,
Dózsa György u. 35.

102/4 1 054 Tulajdonos Kollégium és udvar Bejegyzõ határozat: 34593/3/2005. 03. 07.
Bányaszolgalmi jog okiratban foglalt tartalommal.
Jogosult: Dél-dunántúli Gázszolgáltató Rt. Építési és fásítási tilalom.
A dunaújvárosi 102/2 hrsz. megosztva 102/3 hrsz.-ú 1936 m2, 102/4
hrsz.-ú 1054 m2 nagyságú ingatlanokra. A 102/2 hrsz. terület
hiányában megszûnt.

4. sz. melléklet

Az intézmény használatában lévõ kollégiumi épületek
az 5 évnél hosszabb bérleti, illetve üzemeltetõi jogviszony feltüntetésével

Jelmagyarázat: = 5 évnél hosszabb bérleti, illetve üzemeltetõi jogviszony

Kollégium címe Helyrajzi szám Tulajdonos Jogviszony

2400 Dunaújváros, Dózsa Gy. u. 35. 102/2 Dunaújvárosi Fõiskola, 2400 Dunaújváros Táncsics M. u. 1/A Üzemeltetési és szolgáltatási (PPP)

2400 Dunaújváros, Dózsa Gy. u. 37. 101 Magyar Állam Üzemeltetési és szolgáltatási (PPP)

2400 Dunaújváros, Semmelweis u. 5. 23 DVG Zrt., 2400 Dunaújváros, Vasmû u. 41. Üzemeltetõi (5 évet meghaladó bérlet)

2400 Dunaújváros, Béke tér 3. 685/7 IPAP-FA Kft., 7020 Dunaföldvár, Vak Bottyán tér 1. Üzemeltetõi (5 évet meghaladó bérlet)

2400 Dunaújváros, Béke tér 3. 685/12 Mátrix 2000 Kft., 2400 Dunaújváros, Béke tér 3. Üzemeltetõi (5 évet meghaladó bérlet)

2400 Dunaújváros, Építõk u. 2. 178/2 Office & Hotel 2003 Kft., 2400 Dunaújváros, Építõk u. 2. Bérleti
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Pályázati felhívás felsõoktatási intézmények vezetõi és oktatói állásaira

A BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
ÉPÍTÕMÉRNÖKI KARA
pályázatot hirdet a
Vízi Közmû és Környezetmérnöki Tanszékre
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 doktoranduszi 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, szervezéshez 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 szervezeti egység vezetõi beosztás ellátásával történõ meg-
bízásokra 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 szervezeti egység vezetõt – az egység oktatói-kutatói értekezlete, valamint az Építõmérnöki Kar Tanácsának
véleménye alapján – a kar dékánja bízza meg.
A pályázatok elbírálási határideje: 2008. május 14.
A megbízásokra 2008. 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 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 2 másolati
példányban az illetékes kar dékáni hivatalába, ahol a szabályzatok megtekinthetõk.
Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építõmérnöki Kar Dékáni Hivatala, postacím: 1521 Budapest, Pf.
91 vagy személyesen Budapest XI., Mûegyetem rkp. 3. K. épület, I. emelet 16.

Dr. Lovas Antal s. k.,
a BME Építõmérnöki Karának dékánja
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A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
pályázatot hirdet az
ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR
I. Sz. Belgyógyászati Klinikájához
egyetemi docensi állásra

A kinevezendõ egyetemi docens feladata elõadások tartása magyar és angol nyelven, részvétel az oktató-nevelõ és gyó-
gyítómunkában, részvétel a graduális és posztgraduális képzésben, vizsgáztatásban.
Pályázati feltételek: büntetlen elõélet, orvosegyetemi végzettség, belgyógyászat és gasztroenterológia szakvizsga, dok-
tori (PhD) fokozat, angol nyelven elõadói és vitakészség, legalább tízéves egyetem oktatói gyakorlat, hazai és nemzetkö-
zi szinten való elismertség. A pályázónak meg kell felelnie a PTE foglalkoztatási követelményrendszerében foglaltak-
nak.

Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézetéhez
egyetemi docensi állásra

A kinevezendõ egyetemi docens feladata a magyar, angol és német nyelvû oktatás koordinálása, a gyakorlatos képzés
felügyelete, elõadások tartása magyar és angol nyelven, részvétel az oktató-nevelõ, kutatómunkában, részvétel a graduá-
lis és posztgraduális képzésben, vizsgáztatásban.
Pályázati feltételek: büntetlen elõélet, orvosegyetemi végzettség, klinikai laboratóriumi vizsgálatok és klinikai farmako-
lógia szakvizsga, doktori (PhD) fokozat, habilitáció, angol nyelven elõadói és vitakészség, legalább tízéves egyetemi ok-
tatói gyakorlat. A pályázónak meg kell felelnie a PTE foglalkoztatási követelményrendszerében foglaltaknak.

Gyermekgyógyászati Klinikájához
két egyetemi docensi állásra

Mindkét kinevezendõ egyetemi docens feladata elõadások tartása magyar és angol nyelven, részvétel az oktató-nevelõ és
gyógyítómunkában, részvétel a graduális és posztgraduális képzésben, vizsgáztatásban.
Pályázati feltételek: büntetlen elõélet, orvosegyetemi végzettség, csecsemõ- és gyermekgyógyászat, aneszteziológia és
intenzív terápia szakvizsga, doktori (PhD) fokozat, angol nyelven elõadói és vitakészség, legalább tízéves egyetemi ok-
tatói gyakorlat. A pályázónak meg kell felelnie a PTE foglalkoztatási követelményrendszerében foglaltaknak.

Központi Elektronmikroszkópos Laboratóriumába
egyetemi docensi állásra

A kinevezendõ egyetemi docens feladata a magyar, angol és német nyelvû oktatás koordinálása, a gyakorlatos képzés
végzése, elõadások tartása magyar, angol és német nyelven, részvétel az oktató-nevelõ, kutatómunkában, önálló kutató-
munka és annak pénzügyi támogatásának megszerzése, részvétel a posztgraduális (PhD) képzésben, önálló vizsgáztatás.
Pályázati feltételek: büntetlen elõélet, orvosegyetemi végzettség, doktori (PhD) fokozat, angol nyelven elõadói és vita-
készség, legalább tízéves egyetemi oktatói gyakorlat. A pályázónak meg kell felelnie a PTE foglalkoztatási követel-
ményrendszerében foglaltaknak.

Magatartástudományi Intézetéhez
egyetemi docensi állásra

A kinevezendõ egyetemi docens feladata a magyar és angol nyelvû oktatás koordinálása, a gyakorlati és szemináriumi
képzés felügyelete, elõadások tartása magyar és angol nyelven, részvétel az oktató-nevelõ, kutatómunkában, részvétel a
graduális és posztgraduális vizsgáztatásban.
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Pályázati feltételek: büntetlen elõélet, orvosegyetemi végzettség, doktori (PhD) fokozat, angol nyelven elõadói és vita-
készség, legalább tízéves egyetemi oktatói gyakorlat, kísérleti pszichológiai és kognitív neuropszichológiai kutatás.
A pályázónak meg kell felelnie a PTE foglalkoztatási követelményrendszerében foglaltaknak.

Mikrobiológiai és Immunitástani Intézetéhez
egyetemi docensi állásra

A kinevezendõ egyetemi docens feladata a magyar, angol és német nyelvû oktatás koordinálása, gyakorlatok tartása ma-
gyar és angol nyelven, a gyakorlatos képzés felügyelete, elõadások tartása magyar és angol nyelven, részvétel az okta-
tó-nevelõ, kutatómunkában, részvétel a graduális és posztgraduális képzésben, vizsgáztatásban.
Pályázati feltételek: büntetlen elõélet, orvosegyetemi végzettség, klinikai laboratóriumvizsgálatok és orvosi mikrobio-
lógia szakvizsga, doktori (PhD) fokozat, angol nyelven elõadói és vitakészség, legalább tízéves egyetemi oktatói gya-
korlat. A pályázónak meg kell felelnie a PTE foglalkoztatási követelményrendszerében foglaltaknak.

Pathológiai Intézetéhez
egyetemi docensi állásra

A kinevezendõ egyetemi docens feladata a magyar és angol nyelvû oktatás koordinálása, a gyakorlatos képzés felügyele-
te, elõadások tartása magyar és angol nyelven, részvétel az oktató-nevelõ, kutatómunkában, részvétel a graduális és
posztgraduális képzésben, vizsgáztatásban.
Pályázati feltételek: büntetlen elõélet, orvosegyetemi végzettség, kórbonctani-kórszövettan, neuropathológia szakvizs-
ga, doktori (PhD) fokozat, angol nyelven elõadói és vitakészség, legalább tízéves egyetemi oktatói gyakorlat. A pályázó-
nak meg kell felelnie a PTE foglalkoztatási követelményrendszerében foglaltaknak.

Szívgyógyászati Klinikájához
egyetemi docensi állásra

A kinevezendõ egyetemi docens feladata elõadások tartása magyar és angol nyelven, részvétel az oktató-nevelõ, és gyó-
gyítómunkában, részvétel a graduális és posztgraduális képzésben, vizsgáztatásban.
Pályázati feltételek: büntetlen elõélet, orvosegyetemi végzettség, aneszteziológia és intenzív terápia, belgyógyász, kar-
diológus szakvizsga, doktori (PhD) fokozat, angol nyelven elõadói és vitakészség, legalább tizenöt éves egyetemi okta-
tói gyakorlat, hazai és nemzetközi szinten való elismertség. A pályázónak meg kell felelnie a PTE foglalkoztatási köve-
telményrendszerében foglaltaknak.

MÛVÉSZETI KAR
Vizuális Mûvészeti Intézet
Szobrászat Tanszékén
egyetemi docensi állásra

A kinevezendõ egyetemi docens feladata a szobrászat oktatásának gyakorlati és elméleti megvalósításában aktív szerepet
vállalni, vezetni a területen tevékenykedõ tanársegédek, doktoranduszok munkáját. Feladata részt venni a szobrászmû-
vész mesterképzés fejlesztésében, továbbá kezdeményezõ szerepet vállalni a Képzõmûvészeti Mesteriskola szobrászati
programjainak megvalósításában és megújításában. A pályázó legyen alkalmas a kortárs mûvészeti eredmények hiteles
képviseletére, mûvészeti programok önálló vezetésére mind a graduális, alap- és mester-, mind a posztgraduális és dok-
tori képzésekben.
Szoros szakmai kapcsolatot, együttmûködést vár el az egyetem a kinevezendõ vezetõ oktatótól a mûvészképzés területén
a rokonprogramok képviselõivel. A kinevezendõ vezetõ oktató feladata a vizuális mûvészet, különös tekintettel a szob-
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rászatot érintõ területek alapvetõ könyvtári-könyvészeti hátterének megerõsítése és szakmai felügyelete a kari könyvtár
keretei között.

Pályázati feltételek:
a pályázónak rendelkeznie kell:
– doktori fokozattal vagy azzal egyenértékû mûvészeti díjjal, habilitációval, vagy teljesítenie kell a Habitusvizsgáló
Bizottság által megállapított szakmai és tudományos minimumkövetelményeket,
– legalább nyolcéves elõadói és oktatói gyakorlattal,
– elõadói szintû idegen nyelvi készségekkel,
– elismert hazai és nemzetközi mûvészeti eredményekkel.

Hazai és nemzetközi ismertséggel, jártassággal kell rendelkeznie a mûvészetek interpretációjában, habitusában meg kell
jelennie a közönséggel és a mûvésznövendékekkel megvalósítandó aktív kapcsolat fenntartására irányuló készségnek.
A pályázat elbírálásánál kedvezõen értékeli az egyetem a nemzetközi kapcsolatrendszert, a mértékadó hazai és nemzet-
közi mûvészeti-kritikai körök elõtt is elismert mûvészeti, oktatói munkásságot, az íráskészséget, illetve jelenlétet az esz-
tétikai, kritikai, történeti irodalomban.

Vizuális Mûvészeti Intézet
Mûvészettörténet és Mûvészetelmélet Tanszékén
egyetemi docensi állásra

A kinevezendõ egyetemi docens feladata a mûvészettörténet oktatásának gyakorlati és elméleti megvalósításában aktív
szerepet vállalni, vezetni a területen tevékenykedõ tanársegédek, doktoranduszok munkáját. Feladata részt venni a mû-
vészettörténet tantárgy fejlesztésében, továbbá kezdeményezõ szerepet vállalni a Képzõmûvészeti Mesteriskola mûvé-
szetelméleti programjainak megvalósításában és megújításában. A pályázó legyen alkalmas a kortárs mûvészeti eredmé-
nyek hiteles képviseletére, mûvészeti programok önálló vezetésére mind a graduális, alap- és mester-, mind a posztgra-
duális és doktori képzésekben.
Szoros szakmai kapcsolatot, együttmûködést vár el az egyetem a kinevezendõ vezetõ oktatótól a mûvészképzés területén
a rokonprogramok képviselõivel. A kinevezendõ vezetõ oktató feladata a mûvészettörténet és mûvészetelmélet alapvetõ
könyvtári-könyvészeti hátterének megerõsítése és szakmai felügyelete a kari könyvtár keretei között.

Pályázati feltételek, a pályázónak rendelkeznie kell:
– doktori fokozattal vagy azzal egyenértékû mûvészeti díjjal, habilitációval, vagy teljesítenie kell a Habitusvizsgáló
Bizottság által megállapított szakmai és tudományos minimumkövetelményeket,
– legalább nyolcéves elõadói és oktatói gyakorlattal,
– elõadói szintû idegen nyelvi készségekkel,
– elismert hazai és nemzetközi mûvészeti eredményekkel.

Hazai és nemzetközi ismertséggel, jártassággal kell rendelkeznie a mûvészetek interpretációjában, habitusában meg kell
jelennie a közönséggel és a mûvésznövendékekkel megvalósítandó aktív kapcsolat fenntartására irányuló készségnek.
A pályázat elbírálásánál kedvezõen értékeli az egyetem a nemzetközi kapcsolatrendszert, a mértékadó hazai és nemzet-
közi mûvészeti-kritikai körök elõtt is elismert mûvészeti, oktatói munkásságot, az íráskészséget, illetve jelenlétet az esz-
tétikai, kritikai, történeti irodalomban.

Zenemûvészeti Intézetéhez
magánének tanszakon
egyetemi docensi állásra

A kinevezendõ egyetemi docens feladata a Zenemûvészeti Intézetben az énekes szakterület különbözõ szintjein a fõtár-
gyi és kamaraének programok megvalósításában és megújításában kezdeményezõ szerepet vállalni. A pályázó legyen al-
kalmas a korszerû mûvészeti eredmények hiteles képviseletére, mûvészeti programok önálló vezetésére mind a graduá-
lis, alap- és mester-, mind a posztgraduális és doktori képzésekben. A kinevezendõ egyetemi docensnek együtt kell mû-
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ködnie a szaktanszék és az intézet mûvész- és tanárképzési programjaiban oktató kollégákkal, valamint feladata segíteni
az elõadó-mûvészeti képzés énekes szakterület könyvtári hátterének fejlesztését.

A pályázat feltételei:
a pályázónak rendelkeznie kell:
– doktori fokozattal vagy azzal egyenértékû mûvészeti díjjal,
– a kari szabályzatban elõírt elõadói és oktatói gyakorlattal,
– idegen nyelvi készségekkel,
– elismert hazai és nemzetközi mûvészeti eredményekkel.

Habitusában meg kell jelennie a közönséggel és a mûvésznövendékekkel, tanárjelöltekkel megvalósítandó aktív kapcso-
lat fenntartására irányuló készségnek. A pályázat elbírálásánál kedvezõen értékeli az egyetem a nemzetközi kapcsolat-
rendszert, a mértékadó hazai és nemzetközi szakmai körök elõtt is elismert elõadói-oktatói munkásságot.

fuvola tanszakon
egyetemi docensi állásra

A kinevezendõ egyetemi docens feladata a Zenemûvészeti Intézetben a fuvola szak különbözõ szintjein a fõtárgyi és ka-
marazenei programok megvalósításában és megújításában kezdeményezõ szerepet vállalni. A pályázó legyen alkalmas a
korszerû mûvészeti eredmények hiteles képviseletére, mûvészeti programok önálló vezetésére mind a graduális, alap- és
mester-, mind a posztgraduális és doktori képzésekben. A kinevezendõ egyetemi docensnek együtt kell mûködnie a
szaktanszék és az intézet mûvész- és tanárképzési programjaiban oktató kollégákkal, valamint feladata segíteni az elõ-
adó-mûvészeti képzés fuvola szakterület könyvtári hátterének fejlesztését.

A pályázat feltételei:
a pályázónak rendelkeznie kell:
– doktori fokozattal vagy azzal egyenértékû mûvészeti díjjal,
– a kari szabályzatban elõírt elõadói és oktatói gyakorlattal,
– idegen nyelvi készségekkel,
– elismert hazai és nemzetközi mûvészeti eredményekkel.

Habitusában meg kell jelennie a közönséggel és a mûvésznövendékekkel, tanárjelöltekkel megvalósítandó aktív kapcso-
lat fenntartására irányuló készségnek. A pályázat elbírálásánál kedvezõen értékeli az egyetem a nemzetközi kapcsolat-
rendszert, a mértékadó hazai és nemzetközi szakmai körök elõtt is elismert elõadói-oktatói munkásságot.

harsona tanszakon
egyetemi docensi állásra

A kinevezendõ egyetemi docens feladata a Zenemûvészeti Intézetben a harsona szak különbözõ szintjein a fõtárgyi és ka-
marazenei programok megvalósításában és megújításában kezdeményezõ szerepet vállalni. A pályázó legyen alkalmas a
korszerû mûvészeti eredmények hiteles képviseletére, mûvészeti programok önálló vezetésére mind a graduális, alap- és
mester-, mind a posztgraduális és doktori képzésekben. A kinevezendõ egyetemi docensnek együtt kell mûködnie a
szaktanszék és az intézet mûvész- és tanárképzési programjaiban oktató kollégákkal, valamint feladata segíteni az elõ-
adó-mûvészeti képzés fuvola szakterület könyvtári hátterének fejlesztését.

A pályázat feltételei:
a pályázónak rendelkeznie kell:
– doktori fokozattal vagy azzal egyenértékû mûvészeti díjjal,
– a kari szabályzatban elõírt elõadói és oktatói gyakorlattal,
– idegen nyelvi készségekkel,
– elismert hazai és nemzetközi mûvészeti eredményekkel.
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Habitusában meg kell jelennie a közönséggel és a mûvésznövendékekkel, tanárjelöltekkel megvalósítandó aktív kapcso-
lat fenntartására irányuló készségnek. A pályázat elbírálásánál kedvezõen értékeli az egyetem a nemzetközi kapcsolat-
rendszert, a mértékadó hazai és nemzetközi szakmai körök elõtt is elismert elõadói-oktatói munkásságot.
A pályázati anyagok pályázati kérelembõl, szakmai önéletrajzból, az oktatói, kutatói, tudományos, szakmai tevékenység
ismertetésébõl, publikációs jegyzékbõl, a feladatkör ellátásával kapcsolatos tervek és az azok megvalósítására vonatko-
zó elképzelések ismertetésébõl állnak, illetve tartalmazniuk kell egy nyilatkozatot arról, hogy a pályázat tartalmát az erre
illetékesek megismerhetik, továbbá mellékelni kell a végzettséget, tudományos minõsítést tanúsító okiratok hitelesített
másolatát, illetve egy érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt is.
A pályázatokat a megjelenéstõl számított 30 napon belül a Pécsi Tudományegyetem rektorának címezve kell eljuttatni
(Pécs, Szántó Kovács János u. 1/B, levélcím: 7602 Pécs, Pf. 219) két példányban, illetve elektronikus formában megkül-
deni a szilagyi@rektori.pte.hu címre.
A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét követõ 60. nap.

Dr. Gábriel Róbert s. k.,
rektor

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM rektora
pályázatot hirdet a
KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
Nemzetközi és Regionális Gazdaságtan Intézetébe
egyetemi docensi álláshely betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata:
– EU-ismeretek tárgy oktatása BSc nappali és levelezõ képzésen,
– Külgazdaságtan és EU-integráció ismeretek (német nyelven) oktatása az egyetemi képzésben,
– szabadon választható tárgyak oktatása magyarul és németül,
– aktív kutatói tevékenység, mely publikációkban és kutatási pályázatokban testesül meg,
– az ETK dokumentációjának, könyvtárának szakmai kezelése,
– az EU-tanulmányok szakirányú továbbképzés vezetése, szervezése,
– szakmai konferenciák szervezése,
– szakmai koncepció kidolgozása az EU-tanulmányok fejlesztésére, amely a pályázó tervei, elképzelései között is szere-
peljen pályázatában,
– kis- és középvállalkozói tréningek kidolgozása EU témakörben, amely a pályázó tervei, elképzelései között is szerepel-
jen pályázatában,
– TDK-munka irányítása, diplomáztatás irányítása, doktori témavezetés.

A pályázónak rendelkeznie kell:
– legalább hatéves szakmai gyakorlattal,
– doktori fokozattal,
– legyen alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben résztvevõk, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve mûvészi
munkájának vezetésére, valamint arra, hogy idegen nyelven elõadást tartson,
– nemzetközi szinten ismerje és mûvelje tudományterületét,
– legyen alkalmas új tantárgyak programjának kialakítására, elõadásainak, gyakorlatainak megtartására, tananyagainak
elkészítésére,
– széles körben elismert hazai és nemzetközi publikációs tevékenységgel.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– személyi adatait, lakcímét,
– jelenlegi munkahelyét, munkakörét, beosztását, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyait,
– tudományos fokozatát, szakmai díjait, idegennyelv-tudását,
– szakmai tudományos munkáját, terveit,
– hazai és nemzetközi tudományos, illetve szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét, a nemzetközi tudomá-
nyos életben való részvételét.
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A pályázathoz egy eredeti és egy fénymásolt példányban csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát, habili-
tált pályázónál a habilitációt tanúsító oklevelet,
– fontosabb publikációk és tudományos munkák vagy mûvészeti alkotások, sporttevékenység jegyzékét,
– három hónapnál nem régebbi érvényes erkölcsi bizonyítványt,
– személyi adatlapot,
– nyilatkozatot, amelyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagába az arra illetékes személyek és testületek
betekinthetnek.

A betöltendõ állás után az illetményt a többször módosított közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-
vény alapján biztosítjuk.
A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítást a Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar déká-
ni hivatalvezetõje ad.
A pályázatot a megjelenést követõ 30 napon belül kell a Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kará-
nak dékánjához benyújtani. A pályázat elbírálása a pályázat benyújtását követõ 3 hónapon belül.

Prof. Dr. Faragó Sándor s. k.,
rektor

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARA
pályázatot hirdet az
Egyetemes Állam- és Jogtörténeti Tanszékére
adjunktusi állás betöltésére

A kinevezésre kerülõ adjunktus feladata:
– részvétel az Egyetemes Állam- és Jogtörténet alapvizsga tárgy oktatásában elõadások, szemináriumok, alternatív tár-
gyak elõadásával, vizsgáztatás, illetve részvétel az esti, levelezõ és más, a kar által szervezett szakosító képzésekben,
– aktív tudományos kutatás és részvétel a tanszéki tudományos programokban, illetve a tanszéki tudományos kiadvá-
nyok szerkesztésében,
– évfolyamdolgozatok, szakdolgozatok és diákköri dolgozatok témavezetése,
– a tanszéki diákkör tutori tevékenységének ellátása.

Pályázati feltételek:
– állam- és jogtudományi egyetemi végzettség,
– PhD-fokozat,
– önálló tudományos kutatás – lehetõleg monográfia szintû publikált összefoglalás – a kései antikvitás és a középkor
állam- és jogtörténetében, különös tekintettel az összehasonlító közigazgatás-történetre (hivatal-közszolgálat történet),
– minimum hároméves jogi egyetemi intézményben eltöltött oktatási gyakorlat (a hosszabb oktatási idõ elõnynek szá-
mít), beleértve a nyilvános elõadást, szemináriumtartást, vizsgáztatást, illetve önálló speciális kurzus (alternatív tárgy)
vezetését,
– a jogszabályokban elõírt igazolt idegennyelv-tudás, illetve magas szintû (nyelvvizsgával is igazolt) latinnyelv-tudás,
latin oklevélolvasás, valamint a témára vonatkozó publikációkban is megjelenõ szakfordítás,
– tudományos kiadványok szerkesztésében megfelelõ tapasztalat.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajz,
– az egyetemi végzettséget igazoló okirat,
– PhD-fokozatot igazoló okirat,
– magyar nyelvû publikációk jegyzéke,
– nyelvvizsga-bizonyítványok,
– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A szabályszerûen felszerelt pályázatokat az ELTE ÁJK Dékáni Titkárságára kell benyújtani a közzétételtõl számított 30
napon belül. Az adjunktusi kinevezés határozatlan idõre szól.

Dr. Hudecz Ferenc s. k.,
rektor
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A SZENT ISTVÁN EGYETEM
GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR dékánja
pályázatot hirdet a
Mechanikai és Géptani Intézetbe,
és a Gépipari és Technológiai Intézetbe
egy-egy egyetemi docensi állására

Általános követelmények: a pályázóknak meg kell felelniük a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény, vala-
mint az ESZMSZ elõírásainak.
Docensi megbízás elnyerésére pályázhatnak okleveles gépészmérnöki vagy okleveles mg. gépészmérnöki diplomával,
doktori (PhD) fokozattal (Ftv. 87. §), legalább nyolc év szakmai gyakorlattal és oktatási tapasztalattal rendelkezõk. A pá-
lyázóknak rendelkezniük kell legalább egy világnyelvbõl C típusú középfokú állami vagy azzal egyenértékû nyelvvizs-
gával, valamint magyar és idegen nyelvû publikációkkal és bizonyított szakirányú kutatási tevékenységgel.
A pályázatoknak tartalmaznia kell: a pályázó jelenlegi munkahelyét és beosztását, a pályázó önéletrajzát, amely tartal-
mazza a szakmai-tudományos tevékenységét, oktató- és tudományos kutatói munkájának részletes leírását, jelentõsebb
külföldi tanulmányútjait, hazai és nemzetközi szervezetekben végzett munkáját, vezetõ oktatói, tudományos munkájára
vonatkozó jövõbeni terveit, részletes elképzeléseit.
A pályázathoz mellékelni kell: magyar és idegen nyelvû nyilvános bemutatkozó elõadás összefoglalóját, az elmúlt öt év
10 legfontosabb publikációjának (impaktfaktoros cikk esetén az impaktfaktor megjelölésével) és 10 legfontosabb citá-
ciójának jegyzékét, az iskolai végzettséget, tudományos fokozatot, nyelvvizsgát igazoló oklevelek és bizonyítványok
másolatait, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, a kar dékáni hivatalában beszerezhetõ személyi adatla-
pot és az adatvédelmi törvény alapján készült nyilatkozatot a pályázati anyag kezelésérõl.

Az egyik kinevezendõ egyetemi docens feladatai:
– a Gépgyártás-technológia tantárgycsoport oktatása, tárgyfelelõs oktatóként és gyakorlatvezetõként,
– a különbözõ szakok által igényelt, a Gépgyártás-technológia tárgykörébe tartozó tantárgyak oktatása,
– a tananyagok és egyéb oktatási módszertani segédanyagok összeállítása és folyamatos fejlesztése,
– részvétel az intézetben folyó kutatásokban, a kutatási eredmények publikálása.

A másik kinevezendõ egyetemi docens feladatai:
– a Mozgástan tantárgy oktatása, tárgyfelelõs oktatóként és gyakorlatvezetõként,
– a különbözõ szakok által igényelt, a Mozgástan tárgykörébe tartozó speciális ismeretanyagot magába foglaló tantár-
gyak oktatása,
– a tananyagok és egyéb oktatási módszertani segédanyagok összeállítása és folyamatos fejlesztése,
– részvétel az intézetben folyó kutatásokban, a kutatási eredmények publikálása.

Az egyetemi docensi kinevezés teljes munkaidõben történõ foglalkoztatást jelent, és határozatlan idõre szól. A pályázat
beadási határideje az Oktatási Közlönyben történõ megjelenéstõl számított 30. nap.
A pályázatokat a kar dékánjának kell benyújtani 5 példányban. A pályázat elbírálása a beadási határidõ lejártát követõ 30
napon belül történik. A pályázatokkal kapcsolatos részletes felvilágosítást a Gépészmérnöki Kar Dékáni Hivatala ad.
Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar, 2103 Gödöllõ, Páter K. u. 1. Telefon: (28) 410-005.

Dr. Beke János s. k.,
egyetemi tanár, dékán

A KÁROLY RÓBERT FÕISKOLA (Gyöngyös) rektora
pályázatot hirdet a
gazdasági fõigazgatói megbízás ellátására

A megbízás 2008. június 1-jétõl ötéves idõtartamra szól.
A megbízást a rektor javaslatára a fenntartó adja ki.

A pályázóval szemben támasztott követelmények:
– magyar állampolgárság,
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– büntetlen elõélet,
– szakirányú felsõfokú iskolai végzettség vagy felsõfokú iskolai végzettség és emellett legalább mérlegképes könyvelõi
vagy ezzel egyenértékû képesítés,
– költségvetési intézményben szerzett vezetõi gyakorlat,
– a pályázónak rendelkeznie kell megfelelõ tájékozottsággal a fõiskola szervezeti felépítését, mûködését, tudományos és
kutatási tevékenységét, gazdálkodását és finanszírozását érintõ kérdésekben.

A gazdasági fõigazgató feladata:
– a fõiskola mûködésével összefüggõ gazdasági és pénzügyi feladatok ellátása,
– a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tv., az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm.
rendelet, valamint a fõiskola szervezeti és mûködési szabályzatának I. kötet, szervezeti és mûködési rendjének
56. §-ában (megtalálható a honlapon az intézményi szabályzatok között) foglaltak szerint,
– a fõiskola gazdálkodásával kapcsolatos feladatok intézményi szintû koordinálása.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó szakmai tevékenységét tartalmazó részletes önéletrajzot (korábbi és jelenlegi munkahelyeinek megnevezé-
sét, beosztását, munkaköri besorolását),
– a gazdálkodásra és a Gazdasági és Mûszaki Igazgatóság irányítására vonatkozó vezetõi elképzeléseket,
– az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek és bizonyítványok hiteles másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– személyes adatok kezelésére vonatkozó nyilatkozatot.

A pályázatokat az Oktatási Közlönyben való közzétételtõl számított 30 napon belül 3 példányban kell a Károly Róbert
Fõiskola rektorának címezve (3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.) benyújtani. A pályázat elbírálásának határideje a benyúj-
tástól számított 60. nap.
A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítást a fõtitkári hivatal munkatársai adnak, telefon: (37) 518-306.

GAZDÁLKODÁSI KAR
Marketing és Menedzsment Tanszékére
fõiskolai docensi álláshelyre

A kinevezendõ fõiskolai docens feladata: nappali-levelezõ tagozaton az Üzleti esettanulmányok, B 2 B marketing, Nem-
zetközi marketing, Marketingmenedzsment tantárgyak oktatása, az ezekkel kapcsolatos oktatásszervezési feladatok el-
látása, kutatómunka és publikációs tevékenység.

Általános követelmények: a felsõfoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben elõírt követelmények, a fõiskola fog-
lalkoztatási követelményrendszerében elõírt követelmények, elõadói szintû angolnyelv-tudás.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a pályázó szakmai-tudományos tevékenységét tartalmazó részletes önéletrajzot (korábbi és jelenlegi munkahelyeinek
megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását),
– a szakirodalmi tevékenység és a tanácskozásokon megtartott elõadások jegyzékét,
– az iskolai végzettséget, tudományos fokozatot, nyelvvizsgákat, szakai díjakat igazoló oklevelek és bizonyítványok
másolatait,
– hazai és külföldi referenciák másolatait,
– amennyiben a fõiskola foglalkoztatási követelményrendszere elõírja, úgy magyar és idegen nyelvû nyilvános bemutat-
kozó elõadás témáját és témavázlatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– személyes adatok kezelésére vonatkozó nyilatkozatot.

A pályázatokat az Oktatási Közlönyben való közzétételtõl számított 30 napon belül kell a Károly Róbert Fõiskola fõtit-
kári hivatalába 3 példányban benyújtani. Az elbírálás határideje a pályázat benyújtásától számított 60. nap.
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A pályázatokkal kapcsolatban részletes felvilágosítást a fõtitkári hivatal munkatársai adnak. Cím: 3200 Gyöngyös, Mát-
rai út 36. Telefon: (37) 518-306.

Dr. Magda Sándor s. k.,
rektor

Pályázati felhívás
óvodavezetõi, iskolaigazgatói és egyéb vezetõi állásokra

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

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

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

Pécs Megyei Jogú
Város Önkormányzat
Közgyûlése
7601 Pécs,
Széchenyi tér 1.

Városközponti Óvoda
7623 Pécs,
Köztársaság tér 1.
Óvodavezetõ

Keleti Városrészi
Óvoda
7629 Pécs,
Teleki Blanka u. 2.
Óvodavezetõ

Kertvárosi Óvoda
7632 Pécs,
Siklósi út 18.
Óvodavezetõ

Nyugati Városrészi
Óvoda
7623 Pécs,
Mezõszél u. 2.
Óvodavezetõ

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, 5 év
szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsgával egyenértékû
v.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 5 évre, 2013. júl.
31-ig szól.
Pehi: a pályázat benyújtási ha-
táridejétõl számított legfeljebb
90 napon belül.
Pc: polgármester.

Iskolaigazgatói és egyéb vezetõi állások

Magyarországi Evangé-
likus Egyház Országos
Presbitériuma megbízá-
sából az Oktatási és Is-
kolai Osztály
1086 Budapest,
Üllõi út 24.
Tel.: 429-2035
Fax: 486-3515

Berzsenyi Dániel Evan-
gélikus (Líceum) Gim-
názium, Szakképzõ
Iskola és Kollégium
9401 Sopron,
Széchenyi tér 11.
Intézményvezetõ

Evangélikus Kossuth
Lajos Gimnázium és
Pedagógiai Szakközép-
iskola
3525 Miskolc, Dayka
Gábor u. 4.
Intézményvezetõ

Egyetemi szintû peda-
gógus oklevél, legalább
5 év pedagógus vagy
egyetemi oktatói gya-
korlat, vagy evangéli-
kus lelkészi
végzettséget igazoló
oklevél és legalább 5
éves közoktatási intéz-
ményben szerzett okta-
tói, hitoktatói gyakorlat,
evangélikus vallás,
5 éve megfelel az egy-
házközségi tagság
feltételeinek, konfirmá-
ció, lelkészi ajánlás

ÁEI: 2008. júl. 1.
A megbízás 6 éves idõtartamra
szól.
Pehi: 2008. máj. 31.
A pályázatnak tartalmaznia kell
a pályázó jelenlegi munkahelyét,
beosztását, részletes ön., hiteles
om., csatolandó még lelkészi
ajánlás a gyülekezeti lelkésztõl,
lelkész esetében az illetékes püs-
pöktõl, konfirmációi emléklap
másolata, vagy a konfirmáció
igazolása.
Pc.-f: Mihályi Zoltánné osztály-
vezetõ
Tel.: 429-2035
A borítékra rá kell írni: „igazga-
tói pályázat” és az intézmény
megjelölése.
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Bács-Kiskun Megyei
Közgyûlés
6000 Kecskemét,
Deák Ferenc tér 3.

Bács-Kiskun Megyei
Önkormányzat Bajai
Óvodája, Általános Is-
kola, Speciális Szakis-
kolája, Kollégiuma,
Egységes Gyógypedagó-
giai Módszertani Intéz-
ménye, II. sz. Tanulási
Képességet Vizsgáló
Szakértõi és Rehabilitá-
ciós Bizottsága és Gyer-
mekotthona
6500 Baja,
Barátság tér 18.
Igazgató

A megbízással járó ellá-
tandó lényeges felada-
tok:
A közoktatási törvény
54. §, 55. (2) bekezdé-
sében foglaltak. Az in-
tézmény felelõs
vezetése, irányítása, a
jogszabályban meghatá-
rozottak szerinti szak-
szerû mûködés, magas
színvonalú szakmai
munka biztosítása, szer-
vezése, ellenõrzése.
A költségvetési szervek
vezetõi számára jogsza-
bályban elõírt pénz-
ügyi-gazdasági
feladatok és jogkörök
felelõsségteljes ellátása.
A jogszabályban és a
fenntartó által elõírt sza-
bályzatok, tervek, szak-
mai programok kidolgo-
zása, pályázatkészítés.

Gyógypedagógiai felsõ-
fokú pedagógus-szak-
képesítés, 5 év
pedagógus-munkakör-
ben szerzett szgy., ne-
velési-oktatási
intézményben pedagó-
gus-munkakörben fenn-
álló határozatlan idõre
szóló alkalmazás, illet-
ve a megbízással egy-
idejûleg
pedagógus-munkakör-
ben történõ határozatlan
idõre szóló alkalmazás.
Másodszor és további
alkalommal történõ
megbízás esetén a peda-
gógus-szakvizsga kere-
tében szerzett
intézményvezetõi szak-
képzettség.
Elõny: német nyelvtu-
dás, pedagógus-szak-
vizsga megléte.

ÁEI: 2008. aug. 16.
A megbízás 2013. aug. 15-ig
szól.
Pehi: a pályázat véleményezési
határidejének lejártát követõ 30.
napot követõ elsõ testületi ülés.
Csatolandó hiteles om. is.
f: Bács-Kiskun Megyei Közgyû-
lés Hivatal Humánpolitikai Fõ-
osztályán Farkasné Péter Ágnes
vezetõ fõtanácsos.
Tel.: (76) 513-836
Pc: Bányai Gábor a közgyûlés
elnöke (1 példányban).

Bács-Kiskun Megyei
Közgyûlés
6000 Kecskemét,
Deák Ferenc tér 3.

Bács-Kiskun Megyei
Önkormányzat Duna
Menti Egységes
Gyógypedagógiai Mód-
szertani Intézménye,
Óvodája, Általános Is-
kolája, Szakiskolája,
Kollégiuma és Gyer-
mekotthona

Gyógypedagógiai felsõ-
fokú pedagógus-szak-
képesítés, legalább 5 év
pedagógus-munkakör-
ben szerzett szgy., ne-
velési-oktatási
intézményben pedagó-
gus-munkakörben fenn-
álló határozatlan idõre
szóló alkalmazás,

ÁEI: 2008. aug. 16.
A megbízás 2013. aug. 15-ig
szól.
Pehi: a pályázat véleményezési
határidejének lejártát követõ 30.
napot követõ elsõ testületi ülés.
Csatolandó hiteles om. is.
f: Bács-Kiskun Megyei Közgyû-
lés Hivatal Humánpolitikai Fõ-
osztályán Farkasné Péter Ágnes
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6087 Dunavecse,
Fõ út 39.
Igazgató

A megbízással járó ellá-
tandó lényeges felada-
tok:
A közoktatási törvény
54. §, 55. § (2) bekez-
désében foglaltak. Az
intézmény felelõs veze-
tése, irányítása, a jog-
szabályban
meghatározottak szerin-
ti szakszerû mûködés,
magas színvonalú szak-
mai munka biztosítása,
szervezése, ellenõrzése.
A költségvetési szervek
vezetõi számára jogsza-
bályban elõírt pénz-
ügyi-gazdasági
feladatok és jogkörök
felelõsségteljes ellátása.
A jogszabályban és a
fenntartó által elõírt
szabályzatok, tervek,
szakmai programok ki-
dolgozása, pályázatké-
szítés.

illetve a megbízással
egyidejûleg pedagó-
gus-munkakörben törté-
nõ határozatlan idõre
szóló alkalmazás.
Másodszor és további
alkalommal történõ
megbízás esetén a peda-
gógus-szakvizsga kere-
tében szerzett
intézményvezetõi szak-
képzettség.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga megléte.

vezetõ fõtanácsos.
Tel.: (76) 513-836
Pc: Bányai Gábor a közgyûlés
elnöke (1 példányban).

Nyíregyházi Fõiskola
Humánpolitikai és Sza-
bályozási Igazgatóság
4400 Nyíregyháza,
Sóstói u. 31/B
Tel.: (42) 599-420

Apáczai Csere János
Gyakorló Általános
Iskola
4400 Nyíregyháza,
Erdõ sor 7.
Igazgató

ÁEI: 2008. júl. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Pehi: 2008. máj. 31.
Csatolandó részletes szakmai
ön., vpr. különös tekintettel a ta-
nárképzés átalakulására, vala-
mint arra vonatkozó nyilatkozat,
hogy a pályázati anyagába az
illetékes személyek és testületek
betekinthetnek, valamint a ko-
rábbi munkaviszonyokra vonat-
kozó igazolások is.
Pc.: dr. Jánosi Zoltán rektor

Ózd Kistérség
Többcélú Társulás
Társulási Tanácsa
3600 Ózd,
Városház tér 1.
Tel.: (48) 572-251
Fax: (48) 572-250

Ózd Kistérségi Pedagó-
giai Szakszolgálat
Igazgató

Pszichológus, gyermek-
pszichiáter, 5 év szgy.

ÁEI: 2008. júl. 1.
Pehi: 2008. jún. 30.
Pc: Ózd Kistérség Többcélú Tár-
sulás Társulási Tanácsa elnöké-
nek
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Pécs Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata
Közgyûlése
7601 Pécs,
Széchenyi tér 1.

Budai-Városkapu Óvo-
da, Általános Iskola,
Szakiskola, Speciális
Szakiskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény

7629 Pécs,
Komlói út 58.
Igazgató

Mecsekaljai Óvoda,
Általános Iskola
és Középiskola
7633 Pécs,
Bánki Donát út 2.
Igazgató

Városközponti Óvoda,
Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény
7623 Pécs,
Mezõszél u. 1.
Igazgató

Megyervárosi Óvoda,
Általános Iskola és
Gimnázium
7632 Pécs,
Testvérvárosok tere 1.
Igazgató

Apáczai Nevelési és
Általános Mûvelõdési
Központ
7632 Pécs,
Apáczai Csere János
körtér 1.
Igazgató

Janus Pannonius Gim-
názium és Szakközép-
iskola
7621 Pécs,
Mária u. 2–4.
Igazgató

Fõiskolai vagy egyete-
mi v., 5 év szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga vagy azzal
egyenértékû v.

Egyetemi v., 5 év szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga vagy azzal
egyenértékû v.

Fõiskolai vagy egyete-
mi v., 5 év szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga vagy azzal
egyenértékû v.

Egyetemi v., 5 év szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga vagy azzal
egyenértékû v.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 5 évre, 2013. júl.
31-ig szól.
Pehi: a pályázat benyújtási ha-
táridejétõl számított legfeljebb
90 napon belül.
Pc: polgármester
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Pécsi Kereskedelmi
Idegenforgalmi és Ven-
déglátóipari Szakkö-
zépiskola és Szakiskola
7623 Pécs,
Rét u. 10.
Igazgató

Pécsi Szociális és
Egészségügyi
Szakképzõ Iskola
7621 Pécs,
Mária u. 5–7.
Igazgató

Pannon Térségi Integ-
rált Szakképzõ- és
Pedagógiai Szakmai
Szolgáltató Központ
7622 Pécs,
Nagy Lajos u. 2.

Arany János Általános
Iskola, Speciális Szak-
iskola és Egységes
Gyógypedagógiai Mód-
szertani Intézmény
8000 Székesfehérvár,
Szekfû Gy. u. 6.
Tel.: (22) 504-674
Fax: (22) 504-675

Arany János Általános
Iskola, Speciális Szak-
iskola és Egységes
Gyógypedagógiai Mód-
szertani Intézmény Spe-
ciális Szakiskola
Intézményegység-
vezetõ

A munkakörbe tartozó
lényeges feladatok: sajá-
tos nevelési igényû
(enyhe fokban sérült
értelmi fogyatékos és
autizmussal élõ) tanulók
középfokú, speciális
szakiskolai oktatásá-
nak-nevelésének meg-
szervezése 9-10. és
szakképzõ évfolyamo-
kon, OKJ szerinti kép-
zések irányítása,
munkába álláshoz és
életkezdéshez szükséges
ismeretek oktatásának
koordinálása.

A fogyatékosság típusa
szerinti gyógypedagó-
gia szakos tanári, vagy
mûszaki tanári v., leg-
alább 5 év speciális
szakiskolai tanári mun-
kakörben szerzett szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 5 tanévre,
2013. júl. 31-ig szól.
Pehi: a benyújtási határidõ lejár-
tát követõ 30. nap
gyógypedagógiai pótlék, vp.
Pc: Bartyik Mihályné igazgató
(2 példányban, zárt borítékban).
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Arany János Általános
Iskola, Speciális Szak-
iskola és Egységes
Gyógypedagógiai Mód-
szertani Intézmény
EGYMI intézményegy-
ség-vezetõ

A munkakörbe tartozó
lényeges feladatok: sa-
játos nevelési igényû
(enyhez fokban sérült
értelmi fogyatékos és
autizmussal élõ) tanu-
lók általános iskolai ok-
tatásának-nevelésének
megszervezése, peda-
gógiai szakszolgálati és
pedagógiai-szakmai
szolgáltatások irányítá-
sa, koordinálása az
1993. évi LXXIX. tör-
vény a közoktatásról
33. § (12) bekezdése
alapján.

A fogyatékosság típusa
szerinti gyógypedagó-
giai szakos tanári, okle-
veles gyógypedagógusi
szakképzettség, leg-
alább 5 év gyógypeda-
gógus-szakképesítésnek
megfelelõ munkakör-
ben szerzett szgy.,
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga.

Pályázati felhívás
pedagógus-munkakörök betöltésére

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

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

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

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

meg.

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

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

1. 2. 3. 4.

Óvodapedagógus, pedagógusállások

II. Rákóczi Ferenc Álta-
lános Iskola és Napközi
Otthonos Óvoda
3876 Hidasnémeti,
Iskola út 1.
Tel.: (46) 552-200

II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola
Tagóvodája
3894 Göncruszka,
Óvoda u. 2.
Óvodapedagógus

Fõiskolai v. pályakezdõ
elõnyt élvez.

ÁEI: azonnal.
szf: megoldható
Pc: Oravecz Jánosné mb. igaz-
gató

Kertvárosi Integrált
Óvoda
8900 Zalaegerszeg,
Csillag köz 1.
Tel.: (92) 958-702
Fax: (92) 598-703

Óvodapedagógus Pedagógus-munkakör
betöltéséhez elõírt fõis-
kolai szintû óvodapeda-
gógusi v.

ÁEI: azonnal.
A megbízás határozott idõre (he-
lyettesítésre) szól.
Pc.: Kemendi Györgyné óvoda-
vezetõ

Landorhegyi Integrált
Óvoda
8900 Zalaegerszeg,
Ûrhajós u. 2.
Tel./fax: (92) 598-725

Landorhegyi Integrált
Óvoda Landorhegyi úti
Tagóvoda
8900 Zalaegerszeg,
Landorhegyi út 15/A
Óvodapedagógus

Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
Pc: Mónusné Zajzon Zsuzsanna
integrált óvodavezetõ
(2 példányban, írásban)

Montágh Imre Általá-
nos Iskola és Óvoda és
Egységes Gyógypeda-
gógiai Módszertani
Intézmény
2740 Abony, Bicske
u. 2.
Tel./fax: (43) 360-133

Tanár Gyógypedagógiai fõis-
kola tanulásban akadá-
lyozottak pedagógiája
szak.
Elõny: meglévõ logopé-
dia szak

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2008. jún. 13-ig
szól (II. félév).
Csatolandó hiteles om., és nyi-
latkozat arról, hogy a pályázat
tartalmát a munkaközösség ve-
zetõk és a tantestület megismer-
heti.
Pc: Nagy Andrea mb. igazgató
(2 példányban, zárt borítékban)

Petõfi Sándor Általános
Iskola
3213 Atkár,
Fõ út 36.

Angol tanár Fõiskolai v. ÁEI: azonnal,
útiköltség-térítés.
Pc: Bartókné Lukács Irén igaz-
gató
Tel.: (37) 351-026
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Bedõ Albert Középis-
kola Erdészeti Szakis-
kola és Kollégium
6783 Ásotthalom, Kiss
Ferenc krt. 76.
Tel./fax: (62) 291-522

Biológia–kémia szakos
tanár (határozott idõre,
helyettesítésre)

biológia–fizika szakos
tanár (határozott idõre,
helyettesítésre),

angol–biológia/rajz sza-
kos tanár (határozott
idõre, helyettesítésre)

Egyetemi v. ÁEI: azonnal.
Csatolandó: hiteles om., útikölt-
ség-térítés

Kossuth Lajos Általános
Mûvelõdési Központ
4116 Berekböször-
mény, Köztársaság
tér 10.
Tel./fax: (54) 433-032,
549-006

Biológia–földrajz–rajz
szakos tanár (elõny
mindhárom szak, de
legalább két szak)

Fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
étkh., tp., szl: megoldható
Pc: Szántó Jánosné igazgató

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

Gitártanár (félállás, ha-
tározatlan idõre),

népzene tanár (félállás,
határozott idõre)

Mindkét esetben szak-
irányú fõiskolai vagy
egyetemi v.

ÁEI: azonnal.

Gyengénlátók Általános
Iskolája, Egységes
Gyógypedagógiai Mód-
szertani Intézménye és
Diákotthona
1147 Budapest,
Miskolci u. 77.
Tel./fax: 468-2790,
252-1353

Gyermekfelügyelõ
munkarend: váltott mû-
szak,

gyógypedagógiai
asszisztens
munkarend: két mû-
szak,
ápolónõ
munkarend: 3 mûszak

Érettségi

Pedagógiai vagy gyógy-
pedagógiai asszisztens
v.

Általános ápolói v.

Pehi: a benyújtási határidõt kö-
vetõ 30 napon belül.
Pc: intézményhez írásban kell
benyújtani.

Jókai Mór Általános
Iskola
1171 Budapest, Szánthó
Géza u. 60.
Tel.: 258-2015
Fax: 285-0332
e-mail: info@jokaim.
sulinet.hu

Tanító Fejlesztõ-pedagógusi v.
elõny

ÁEI: azonnal.

Móra Ferenc Általános
Iskola és Egységes
Gyógypedagógiai Mód-
szertani Intézmény
1172 Budapest,
Naplás u. 60.
Tel.: 257-0562

Napközis nevelõ Elsõsorban gyógypeda-
gógus, de az állás taní-
tói végzettséggel is
betölthetõ.

ÁEI: azonnal.
A megbízás határozott idejû
2008. jún. 30-ig szól.
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Kézmûipari Szakközép-
iskola és Szakiskola
1097 Budapest,
Illatos út 2–4.
Tel.: 282-6645

Angol szakos tanár (ha-
tározott idejû kinevezés
GYES-en lévõ helyette-
sítésére)

Egyetemi vagy fõisko-
lai v.

ÁEI: azonnal.

Száraznád Nevelési-Ok-
tatási Központ Óvoda,
Általános Iskola,
Szakiskola, Pedagógiai
Szakszolgálat és
Gyógypedagógiai
Szakmai Szolgáltató
1156 Budapest,
Pattogós u. 6–8.
Tel.: 418-2854
Fax: 418-2458

Gyorsétkeztetési eladó
OKJ szakképzõ osztá-
lyába vendéglátó-ipari
ismeretek oktatására ta-
nárt

Vendéglátó-ipari fõis-
kola, tanári v.

ÁEI: azonnal
(megegyezés szerint)
f: Brazzorottó Jenõné
elnök-igazgató

Szabó István Általános
Iskola és Óvoda
8372 Cserszegtomaj,
Iskola u. 17.
Tel.: (83) 531-041
Fax: (83) 330-003
e-mail: sziacs@axele-
ro.hu

Tanulószobai tanári
állás (határozott idejû)

Felsõfokú pedagógusi
v.
Elõny: gyógypedagógu-
si v.

ÁEI: azonnal

Szügyi Dániel Refor-
mátus Általános Iskola
5510 Dévaványa,
Vörösmarty út 2.
Tel./fax: (66) 483-342
e-mail: szugyiref@free-
mail.hu

Matematika–fizika sza-
kos tanár, részmunka-
idõs matematikai tanári
állás betöltésére.

Lelkészi ajánlás, refor-
mátus vallás, példás
magánélet és hitélet

ÁEI: azonnal.
Pc: dr. Csatáriné Tóth Éva igaz-
gató

Béri Balogh Ádám
Általános Iskola
9821 Gyõrvár, Balogh
Ádám u. 14.
Tel./fax: (94) 373-025,
mobil: 06 (30)
588-2990
e-mail: beribalogh@cit-
romail.hu

Matematika–fizika sza-
kos tanár (részmunka-
idõs, határozott idejû:
2008. június 20-ig)

Tanárképzõ fõiskolai v.
Elõny: angolnyelv-tu-
dás

ÁEI: azonnal.
Pc: Némethné Kovács Szilvia
igazgató

Belvárosi Óvoda és
Általános Iskola
Zrínyi Ilona Általános
Iskolája
6000 Kecskemét,
Katona József tér 14.
Tel.: (76) 508-495
Fax: (76) 326-149

Angol–ének vagy an-
gol–kémia, vagy an-
gol–másik (élõ) idegen
nyelv szakos tanár

Fõiskolai v. ÁEI: 2008. aug. 25.
Pbhi: 2008. márc. 20.
Pehi: 2008. máj. 10.
Pv.: Szabó Antal igazgató
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K-EMÖ Széchenyi
István Közgazda-
sági-Informatikai Szak-
középiskolája
2900 Komárom,
Táncsics M. u. 75.
Tel./fax: (34) 342-528

Angol nyelv és iroda-
lom szakos tanár

Egyetemi v. Pc: Hókné Szelõczei Anna igaz-
gató

Csanád Vezér Általános
Iskola és Alapfokú Mû-
vészetoktatási Intéz-
mény
5800 Mezõkovácsháza,
Árpád u. 184.
Tel.: (68) 381-366

Fizika szakos tanár
(félállásban, heti 11
óra)

Szakirányú fõiskola v. ÁEI: azonnal.
étkh., szf.
Pc.: Fodor Istvánné igazgató

Könyves Kálmán Álta-
lános Iskola és Alap-
fokú Mûvészetoktatási
Intézmény
3534 Miskolc, Könyves
Kálmán u. 2.
Tel.: (46) 532-584
Fax: (46) 376-277

Rajz–vizuális kommu-
nikáció szakos tanár

Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: 2008. aug. 25.
Pc: intézményhez postai úton

Várnai Zseni Közös
Fenntartású Német
Nemzetiségi Nyelvet
Oktató Általános
és Zeneiskola
8291 Nagyvázsony,
Iskola u. 1.
Tel./fax: (88) 264-041

Fafúvó szakos zeneta-
nár (fafúvósok és
néhány ütõs növendék
oktatására)

Jelentkezni lehet: (88) 264-041
telefonszámon munkaidõben
e-mail: igazgato@vzseni.suli-
net.hu

Zsigmond Vilmos és
Széchenyi István
Szakképzõ Iskola
8800 Nagykanizsa,
Hunyadi u. 18.
Tel.: (93) 518-900

Könyvtáros tanár Egyetemi vagy fõisko-
lai v. (az iskolatípusnak
megfelelõ tanári és
könyvtárosi v.)

ÁEI: azonnal.
A kinevezés határozott idejû:
2008. aug. 30-ig szól.
Pc: Mérksz Andor igazgató

KEMÖ Szabolcsi
Bence Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény
2536 Nyergesújfalu,
Kossuth L. u. 65.
Tel./fax: (33) 455-405

Zongora–szolfézs

harmonika,

rézfúvó szakos tanár

Szakirányú fõiskolai
vagy egyetemi v.

ÁEI: 2008. szept. 1.
Pehi: a hirdetés megjelenésétõl
számított 60. nap.
Pc: Pásztói Tamás intézményve-
zetõ
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Eötvös Loránd Szak-
közép- és Szakiskola
2840 Oroszlány,
Asztalos u. 2.
Tel.: (34) 361-600

Magyar–történelem
szakos középiskolai
tanár

matematika–fizika sza-
kos középiskolai tanár

angol szakos tanár

mûszaki tanár (gépész
szakirány),

fémforgácsoló
szakoktató

Egyetemi v.

felsõfokú szakirányú v.

ÁEI: azonnal.

ÁEI: azonnal

Széchenyi István
Általános Iskola és
Szakiskola
2721 Pilis,
Széchenyi u. 28.
Tel.: (29) 497-826
Fax: (29) 696-231

Informatika szakos
tanár (határozott idejû
kinevezéssel részmun-
kaidõben)

Szakirányú fõiskolai
vagy egyetemi v.

ÁEI: azonnal.
A megbízás legfeljebb 2011.
ápr. 30-ig szól.
étkh.
Pc: iskola igazgatója

Mûvészetek Háza, Álta-
lános Mûvelõdési Köz-
pont, Cziffra György
Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény
2085 Pilisvörösvár,
Fõ út 127.

Gitártanár Felsõfokú szakirányú
képesítés

ÁEI: azonnal.
étkh., utazásiköltség-térítés,
f: dr. Berkiné Balassi Anikó mb.
igazgatónál
Tel.: (26) 332-218

Sarkad Város Önkor-
mányzata 2. sz. Általá-
nos Iskolája
5720 Sarkad,
Gyulai út 17.
Tel./fax: (66) 375-214

Német szakos tanár Tanárképzõ Fõiskolán
vagy egyetemen szer-
zett oklevél

ÁEI: azonnal.
Pc: igazgató

Aranypart Középiskolai
Kollégium és Nevelési
Tanácsadó
8600 Siófok,
Beszédes sétány 79.

Kollégiumi nevelõtanár
(nõ)

Felsõfokú végzettség,
pedagógus-szakvizsga.

ÁEI: azonnal.
f: Deák Erika igazgató
Tel./fax: (84) 311-630

ÁMK Általános
Iskolája
2896 Szomód,
Temetõ u. 16/A

Tanító Szakirányú fõiskolai v.
Elõny: jelenleg is osz-
tálytanítói munkakör-
ben fennálló
munkavégzés, kompe-
tencia alapú oktatás te-
rületén szerzett
tanúsítvány.

ÁEI: 2008. aug. 15.
Pc: Beck Ottóné ÁMK (írásban)
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Bajcsy-Zsilinszky
Endre Gimnázium és
Szakképzõ Iskola
4244 Újfehértó,
Eötvös József u. 25.
Tel./fax: (42) 290-053

Földrajz–kémia,

földrajz–bármely (föld-
rajzból félállásban),

kémia–bármely (kémiá-
ból félállásban), szakos
tanárok

Egyetemi v. ÁEI: 2008. márc. 1.
Pehi: folyamatos
Pbhi: folyamatos
Pc: Molnár Károly igazgató
e-mail: bajcsyujf@enternet.hu

Zsadányi Általános
Mûvelõdési Központ
5537 Zsadány,
Béke út 112.
Tel.: (66) 497-029

Fizika–kémia vagy
technika, rajz, ének sza-
kos pedagógus

ÁEI: azonnal.

Tájékoztató az Oktatási Közlöny megjelenésérõl
és a közlemények közzétételének módjáról

Az Oktatási Közlöny havi három alkalommal jelenik meg, ennek megfelelõen havonta háromszor (a hónap 10., 20.,
30. napján) van közlönyzárás.

Az ún. kötelezõ közzététel körébe tartozó (jogszabályban elõírt módon közzétett) álláshelyekre meghirdetett pályázati
felhívások közzététele normál vagy sürgõs eljárás szerint történhet az alábbiak szerint.

A normál eljárás szerint a zárás napjáig az Oktatási Közlöny szerkesztõségéhez (1055 Budapest, Szalay utca 10–14.,
telefon/fax: 302-4843) két példányban eljuttatott pályázati felhívások kb. hat-nyolc hét múlva jelennek meg. A közzété-
tel ebben az esetben ingyenes.

A sürgõs megjelenést igénylõ pályázati felhívások a „zárás után” rovatban jelennek meg, a közzététel díja kéziratolda-
lanként 11 000 Ft + 20% áfa (13 200 Ft). A sürgõs eljárás szerint a megjelentetni kívánt közleményeket a cégszerûen alá-
írt megrendelõvel együtt a „Sürgõs eljárás szerint” megjelöléssel a szerkesztõség vagy a Magyar Hivatalos Közlönyki-
adó címére (1085 Budapest, Somogyi Béla utca 6.) kell megküldeni. A kéziratok a beérkezés után kb. két-három hét múl-
va jelennek meg. A megjelenést követõen a kiadó számlát küld a megrendelõnek.

A sürgõs megjelenést igénylõ „zárás utáni” rovatban megjelentetni kért pályázati felhívásokban elõforduló esetleges
nyomdahibák javítására a szerkesztõségnek nincs módja, ezért az elírásokért felelõsséget nem vállalunk.

A pályázatok benyújtásával kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazó jogszabályokat az álláshelyre meghirdetett pá-
lyázati felhívások fejlécében jelöljük. A jogszabályok által kötelezõen elõírt pályázati feltételeket az egyes pályázatok-
nál a szerkesztõség értelemszerûen nem tünteti fel.

A pályázati felhívások nagy számára tekintettel a megjelenés pontos idõpontjáról, illetõleg arról, hogy a pályázati fel-
hívás az Oktatási Közlöny melyik számában jelenik meg, a szerkesztõségnek nem áll módjában írásban tájékoztatást
adni. Ugyanezen okból nem biztosítható az álláshelyekre meghirdetett felhívásoknak – a pályázati felhívás lényeges ele-
mein túlmenõ – szó szerinti közlése.

Az ún. kötelezõ közzététel körén kívül esõ egyéb hirdetmények, közlemények közzététele – az eljárás módjától (nor-
mál vagy sürgõs) függetlenül – díjköteles. A díjak a Magyar Hivatalos Közlönykiadó 2008. január 1-jétõl érvényes tari-
fajegyzéke alapján kerülnek megállapításra. Ugyanez vonatkozik az üzleti célú hirdetésekre is.

Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 13. § (1) be-
kezdése alapján a minisztériumok hivatalos lapjaikat a honlapjukon is közzéteszik. Ennek megfelelõen 2006. január
1-jét követõen az Oktatási Közlöny számai is elérhetõek az OM honlapjáról (www.om.hu/Közérdekû adatok/Szervezeti,
személyzeti adatok/Lapok/Oktatási Közlöny).

Dr. Somogyi Éva s. k.,
fõszerkesztõ
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Zárás után érkezett pályázati felhívások

A MAGYAR INNOVÁCIÓS ALAPÍTVÁNY meghirdeti
a Gazdasági és Közlekedési Minisztériummal,
a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériummal,
a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériummal,
a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatallal,
a Magyar Szabadalmi Hivatallal,
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával közösen

A 2007. ÉVI MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ PÁLYÁZATOT

Beadási határidõ: 2008. február 13., 12 óráig beérkezõen.
A pályázatokat kinyomtatva, 3 példányban (az egyoldalas összefoglalót lemezen is) az alábbi címre kell eljuttatni:

Magyar Innovációs Alapítvány, 1036 Budapest, Lajos u. 103.
További információ: dr. Antos László titkár, tel.: 453-6572, fax: 240-5625

e-posta: innovacio@innovacio.hu; http://www.innovacio.hu
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A 16. alkalommal kiírt pályázaton azok a Magyarországon
bejegyzett társaságok vehetnek részt, amelyek a 2007. év-
ben kiemelkedõ innovációs teljesítménnyel (új termékek,
új eljárások, új szolgáltatások értékesítése) jelentõs hasz-
not értek el. Az innováció kiindulási alapja kutatás-fejlesz-
tési eredmény, szabadalom, know-how alkalmazása, tech-
nológia-transzfer stb. lehet.

Elõzõ nagydíj pályázatokon díjazott innovációval újból pá-
lyázni nem lehet.

Tartalmi követelmények:

• egyoldalas összefoglaló: az innováció tárgyának ismer-
tetése; továbbá az innovációt megvalósító szervezet(ek)
neve, címe, telefonszáma, e-mail címe; valamint az in-
nováció gazdasági és egyéb eredményeinek, referenci-
áinak felsorolása,

• részletes leírás a megvalósításról és az elért piaci, ill.
gazdasági eredményrõl (többleteredmény, többlet éves
árbevétel, piaci részesedés növekedése stb.) max. 10
A/4-es oldalon,

• referenciák (szakvélemény, vevõk véleménye, fotó, vi-
deofilm, szakcikk stb.);

• nyilatkozat a közölt adatok, információk hitelességé-
rõl, valamint a szellemi tulajdonvédelmi jogokról.

A bírálóbizottság a Magyar Innovációs Alapítvány Kura-
tóriuma által felkért szakemberekbõl áll, elnöke a gazda-
sági és közlekedési miniszter.

A 2007. évi Magyar Innovációs Nagydíj pályázat érté-
kelésének szempontjai:

– 2007-ben elért többleteredmény vagy többletárbevétel
és egyéb mûszaki, gazdasági elõnyök,

– eredetiség, újszerûség,

– társadalmi hasznosság.

Az év legjelentõsebb innovációját elismerõ nagydíj
mellett további kiemelkedõ innovációs teljesítmények a
GKM, az FVM, a KvVM, az NKTH, az MSZH és az
MKIK 2007. évi innovációs díját kapják. A díjak ünne-
pélyes átadására 2008. március végén kerül sor az Ország-
házban.

Az alapítvány a bírálóbizottság által minden jelentõs in-
novációnak minõsített pályázatot díszoklevéllel ismer el.

A pályázatok összefoglalóit külön kiadványban és a világ-
hálón is közzéteszi.

Prof. Závodszky Péter s. k.,

kuratóriumi elnök



A KECSKEMÉTI FÕISKOLA
pályázatot hirdet
fõtitkári álláshely betöltésére

A kinevezendõ fõtitkár feladata lesz a rektornak közvetlenül alárendelten a fõiskola igazgatási és ügyviteli tevékenysé-
gének irányítása, koordinálása és ellenõrzése, a vezetõk igazgatási munkájának segítése, a hatályos jogszabályok válto-
zásainak figyelemmel kísérése, a Rektori Hivatal munkájának megtervezése, ügyintézõi, ügyviteli tevékenységének irá-
nyítása, a szenátus munkájának, üléseinek szervezése, a szenátus titkári teendõinek, valamint mindazoknak a feladatok-
nak az ellátása, amelyeket jogszabály, belsõ szabályzat, szenátusi határozat vagy vezetõi intézkedés a hatáskörébe utal.
Az álláshely elnyerésének feltételei: egyetemi vagy fõiskolai végzettség, legalább ötéves felsõoktatásban igazgatási
területen eltöltött gyakorlat.
A fõtitkári megbízás 4 év határozott idõtartamra szól.

A fõtitkári megbízás általános feltételei és követelményei:
– magyar állampolgárság,
– egyetemi vagy fõiskolai végzettség,
– felsõoktatási intézmény mûködtetésével kapcsolatos igazgatási feladatok ellátásában szerzett gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, besorolását, illetményét,
– eddigi tevékenységének részletes ismertetését,
– a megbízással kapcsolatos terveit és az azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a szakképzettséget, végzettséget igazoló okiratok hiteles másolatát,
– minden olyan egyéb dokumentumot, amelyeket a pályázó az elbírálás szempontjából fontosnak tart,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és a fõiskola szervezeti és
mûködési szabályzata szerint erre jogosult testületek megismerhetik.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást a Kecskeméti Fõiskola rektora ad.
A pályázatokat a Kecskeméti Fõiskola rektorának címezve a Kecskeméti Fõiskola Rektori Hivatalába (6000 Kecskemét,
Ceglédi út 2.) kell benyújtani az Oktatási Közlönyben való közzétételétõl számított 30 napon belül. A borítékra kérjük
ráírni: „Pályázat a Kecskeméti Fõiskola fõtitkári megbízatására”.

Dr. Danyi József s. k.,
rektor

A MAGYAR TÁNCMÛVÉSZETI FÕISKOLA
rektora pályázatot hirdet
mûvészeti és képzési rektorhelyettesi
feladatok ellátására

A megbízás feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények:
– magyar állampolgárság,
– egyetemi végzettség,
– a fõiskolán oktatott tantárgyak valamelyikének megfelelõ szakképesítés,
– legalább fõiskolai docensi munkakörben történõ alkalmazás,
– teljes munkaidõre szóló közalkalmazotti jogviszony a Magyar Táncmûvészeti Fõiskolával,
– a felsõoktatási törvény szerinti tudományos fokozat,
– bizonyított, eredményes, többéves vezetési, szervezési, gazdálkodási gyakorlat,
– megfelelõ képesség és készség az oktatási, mûvészeti és szakmai koncepciók kialakítására és megvalósítására.
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A rektorhelyettes feladata:
– felügyeletet gyakorol a fõiskolán folyó valamennyi szakmai oktatási és képzési forma felett,
– közvetlenül irányítja a Táncmûvészképzõ Intézet, valamint a Koreográfus- és Táncpedagógus-képzõ Intézet munkáját.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– rektorhelyettesi tisztség ellátásával kapcsolatos programját,
– részletes szakmai önéletrajzát és személyes adatait,
– tudományos fokozatát, mûvészeti díjait,
– szakmai, illetõleg oktatási, mûvészeti munkáját,
– eddigi vezetõi tevékenységét.

A pályázathoz mellékelni kell:
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát az arra feljogosított testületek és bizottságok megis-
merhetik.

A rektorhelyettesi megbízás a rektor tartós akadályoztatásának fennállásáig terjedõ idõszakra szól.

Ifj. Nagy Zoltán s. k.,
rektor

A Mozgássérültek Petõ András Nevelõképzõ és Nevelõintézetének rektora
pályázatot hirdet

fõállású fõiskolai adjunktusi állás betöltésére
a Nevelés- és Társadalomtudományi Tanszéken

A pályázó feladata:
– vegyen részt a tanszék nevelési, oktatási, kutatási feladatainak ellátásában,
– gondozza és oktassa a társadalomtudomány körébe tartozó tanegységeket, úgymint Mûvelõdéstörténet, Etika, vala-
mint a pedagógia tudományába tartozó tanegységeket, úgymint Alkalmazott pedagógia, Összehasonlító pedagógia,
– folyamatosan végezze a tananyagok tartalmi és módszertani korszerûsítését,
– vállalkozzon jegyzetek és tanulmányok írására a szakterületén,
– végezzen tudományos kutatómunkát és segítse a tanszék tudományos munkáját.

A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a pályázó:
– rendelkezzen a pályázati kiírásban szereplõ tevékenységhez illeszkedõ, pedagógia szakos egyetemi végzettséggel,
– minimum 3 éves tanári gyakorlattal,
– rendelkezzen doktori szigorlattal,
– elõadóképes idegennyelv-tudással bírjon,
– képes legyen hazai és nemzetközi fórumokon az intézmény színvonalas képviseletére.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó szakmai-tudományos tevékenységét tartalmazó önéletrajzot és publikációs jegyzéket,
– a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okiratok, valamint
– az idegennyelv-ismeretet tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– erkölcsi bizonyítványt,
– az adatvédelmi törvény alapján készült nyilatkozatát a pályázati anyag kezelésérõl.

Az adjunktusi megbízás 3 évre szól, mely megújítható.
A pályázatot az Oktatási Közlönyben való közzétételtõl számított 30 napon belül kell benyújtani 3 példányban, zárt borí-
tékban a fõiskola rektorának címezve, a Humánpolitikai Osztályra.
Mozgássérültek Petõ András Nevelõképzõ és Nevelõintézete, 1125 Budapest, Kútvölgyi út 6. címre.

A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a Nevelés- és Társadalomtudományi Tanszék adjunktusi állására”.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejétõl számított 30. nap.
Értesítés: az elbírálástól számított 10 napon belül.
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Nevelés- és Társadalomtudományi Tanszéken
fõállású fõiskolai adjunktusi állás betöltésére

A pályázó feladata:
– vegyen részt a tanszék nevelési, oktatási, kutatási feladatainak ellátásában,
– gondozza és oktassa a pszichológia tudományok körébe tartozó elméleti tanegységeket, úgymint, Bevezetés a pszicho-
lógiába, Fejlõdés- és neveléslélektan, Személyiségfejlõdési zavarok gyermekkorban, Életkorok pszichológiája,
– vezessen a pszichológia tudományok körébe tartozó gyakorlatokat, úgymint Pályaszocializáció, Alapozó egyéni gya-
korlat,
– segítse a hallgatók pályaorientációját, szakmai kompetenciáik megalapozását és kibõvítését,
– folyamatosan végezze a tananyagok tartalmi és módszertani korszerûsítését,
– vállalkozzon jegyzetek és tanulmányok írására a szakterületén,
– végezzen tudományos kutatómunkát és segítse a tanszék tudományos munkáját.

A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a pályázó:
– rendelkezzen a pályázati kiírásban szereplõ tevékenységhez illeszkedõ, pszichológia szakos egyetemi végzettséggel,
– minimum 3 éves tanári gyakorlattal, és legalább 5 éves pszichológusi gyakorlattal,
– rendelkezzen PhD-tanulmányok megkezdésére alkalmas kutatási témával és tapasztalattal,
– elõadóképes idegennyelv-tudással bírjon,
– képes legyen hazai és nemzetközi fórumokon az intézmény színvonalas képviseletére.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó szakmai-tudományos tevékenységét tartalmazó önéletrajzot és publikációs jegyzéket,
– a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okiratok, valamint
– az idegennyelv-ismeretet tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– erkölcsi bizonyítványt,
– az adatvédelmi törvény alapján készült nyilatkozatát a pályázati anyag kezelésérõl.

Az adjunktusi megbízás 3 évre szól, mely megújítható.
A pályázatot az Oktatási Közlönyben való közzétételtõl számított 30 napon belül kell benyújtani 3 példányban, zárt borí-
tékban a fõiskola rektorának címezve, a Humánpolitikai Osztályra.
Mozgássérültek Petõ András Nevelõképzõ és Nevelõintézete, 1125 Budapest, Kútvölgyi út 6. címre.

A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a Nevelés- és Társadalomtudományi Tanszék adjunktusi állására”.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejétõl számított 30 nap.
Értesítés: az elbírálástól számított 10 napon belül.

Konduktív Pedagógiai Tanszéken
fõállású fõiskolai adjunktusi állás betöltésére

A pályázó feladata:
– vegyen részt a tanszék nevelési, oktatási feladatainak ellátásában,
– lássa el a Tanköteles korúak konduktív nevelése, a Gyógypedagógiai alapismeretek, A felnõttek programja, szervezés,
utógondozás, A Konduktív nevelés ritka kórképekben címû tárgy oktatását, valamint vegyen részt az orvostanhallgatók
és védõnõk oktatásában,
– fenti tárgyak oktatásába a 2007–2008-as tanév II. félévétõl kapcsolódjon be, kezdetben tantárgyfelelõs oktató vezeté-
sével,
– végezze – szakterületén folyamatosan – a tananyag tartalmi és módszertani korszerûsítését,
– vállalkozzon jegyzet és szakcikkek írására a szakterületén,
– végezzen tudományos kutatómunkát és segítse a tanszék tudományos munkáját,
– törekedjen szintetizáló eredmények elérésére, és publikálja azokat a konduktív pedagógia szolgálatában.

A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a pályázó:
– rendelkezzen a pályázati kiírásban szereplõ tevékenységhez illeszkedõ szakirányú egyetemi végzettséggel,
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– min. 5 éves konduktori gyakorlattal,
– megkezdett kutatás, vagy kutatásban való részvétellel,
– elõadóképes idegennyelv-tudással bírjon,
– képes legyen hazai és nemzetközi fórumokon az intézmény színvonalas képviseletére.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó szakmai-tudományos tevékenységét tartalmazó önéletrajzot és publikációs jegyzékét,
– a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okiratok, valamint
– az idegennyelv-ismeretet tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– erkölcsi bizonyítványt,
– az adatvédelmi törvény alapján készült nyilatkozatát a pályázati anyag kezelésérõl.

Az adjunktusi megbízás 3 évre szól, mely megújítható.
A pályázatot az Oktatási Közlönyben való közzétételtõl számított 30 napon belül kell benyújtani 3 példányban, zárt borí-
tékban a fõiskola rektorának címezve, a Humánpolitikai Osztályra.
Mozgássérültek Petõ András Nevelõképzõ és Nevelõintézete, 1125 Budapest, Kútvölgyi út 6. címre.

A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a Konduktív Pedagógiai Tanszék adjunktusi állására”.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejétõl számított 30. nap.
Értesítés: az elbírálástól számított 10 napon belül.

Dr. Schaffhauser Franz s. k.,
rektor

Zárás után érkezett pályázati felhívások

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
ls: letelepedési segély
szl: szolgálati lakás
szsz: szolgálati szoba
szf: szolgálati férõhely
if: illetményföld
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat
b: erkölcsi bizonyítvány
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
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A pályázatot meghirdetõ szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1. 2. 3. 4.

Óvodavezetõi pályázat

Halásztelek Nagyköz-
ség Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2314 Halásztelek,
Posta köz 1.
Tel.: (24) 517-260,
517-290
Fax: (24) 517-270
E-mail: hivatal@ha-
lasztelek.hu

Tündérkert Óvoda
2314 Halásztelek,
Óvoda u. 2.
Óvodavezetõ

Felsõfokú óvodapeda-
gógus v. és szakkép-
zettség, 10 év
óvodapedagógus-mun-
kakörben szerzett szgy.

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2013. július 31-ig,
5 évre szól.
Pehi: a pályázati határidõ lejártát
követõ 60 napon belül.
Csatolandó hiteles om. is.
A hiányosan benyújtott pályáza-
tok formai hibásnak minõsülnek
és a pályázatból kizáratnak.
Pc: Halásztelek nagyközség
jegyzõje

Sopron Megyei Jogú
Város Közgyûlése
9400 Sopron,
Fõ tér 1.

Kõszegi Úti óvoda
9400 Sopron,
Kõszegi u. 16.
Óvodavezetõ

A közoktatási törvény
16–18. §-a szerinti ké-
pesítés, legalább 5 év
pedagógus-munkakör-
ben szerzett szgy.

A magasabb vezetõi megbízás
2008. aug. 1-jétõl 2013. július
31-ig szól.
Pehi: legkésõbb 2008. máj. 31.
Egyéb juttatások: jogszabály, il-
letve fenntartói döntés alapján.
A pályázatot a polgármesteri hi-
vatal Humánszolgáltatási osztá-
lyán postai úton beszerezhetõ
„Az intézményvezetõi pályázat
felépítése, tartalmi követelmé-
nyei” dokumentum alapján kell
elkészíteni.
f: Palotai György Humánszol-
gáltatási osztály vezetõje
Tel.: (99) 515-121
E-mail: palotai.gyorgy@sop-
ron-ph.hu
Pc: Sopron Megyei Jogú Város
jegyzõje
9400 Sopron,
Pf. 127
kizárólag postai úton, egy pél-
dányban.

Igazgatói pályázatok

Hajdú-Bihar Megyei
Önkormányzat Közgyû-
lése
4024 Debrecen,
Piac u. 54.
Tel.: (52) 507-501
Fax: (52) 507-514

Hajdú-Bihar Megyei
Területi Gyermekvédel-
mi Szakszolgálat
4024 Debrecen,
Vármegyeháza u. 9.
Igazgató

Felsõfokú szociális
alapvégzettség vagy pe-
dagógus vagy pszicho-
lógus vagy
mentálhigiénés szakem-
ber vagy gyermek- és
ifjúságvédelmi tanács-
adó vagy jogi szakokle-

Határozatlan idejû közalkalma-
zotti kinevezés és a határozott
idejû magasabb vezetõi megbí-
zás 2008. máj. 1-jétõl 2013. ápr.
30-ig terjedõ, 5 év határozott
idõre szól.
Pehi: a közgyûlés várhatóan a
2008 április ülésén bírálja el.
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Lényeges feladatok: a
területi gyermekvédel-
mi szakszolgálat szol-
gáltatásai, szervezési,
tanácsadói és gondozási
feladatokat végez.
Az intézményvezetõ te-
vékenységi körében
szervezi, irányítja és el-
lenõrzi a gyermekek vé-
delmérõl és a gyámügyi
igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. tör-
vény 60–66. §-aiban
foglalt feladatok ellátá-
sát.

veles családvédelmi ta-
nácsadó vagy szociális
igazgatásszervezõ vagy
szociális menedzser ok-
levéllel rendelkezõ: jo-
gász, igazgatásszer-
vezõ, szociológus, köz-
gazdász szociálpolitikai
szakon.
Legalább 5 év felsõfo-
kú végzettséget vagy
felsõfokú szakmai ké-
pesítést igénylõ, a gyer-
mekvédelem, a
szociális ellátás, illetve
a közoktatás területén
végzett munkakörben
szerzett szgy., szociális
szakvizsga megléte,
illetve annak a megbí-
zás adásától számított
2 éven belül történõ
megszerzése

Részletes szakmai ön., vpr., az
intézmény vezetésére vonatkozó
program maximum 1 A/4 oldal
terjedelmû összefoglalását (mely
a közgyûlési elõterjesztés részét
képezi), közjegyzõ által hitelesí-
tett om., a legalább ötéves szak-
mai gyakorlatot igazoló
munkáltatói igazolás, a szociális
szakvizsga letételét igazoló ok-
levél közjegyzõ által hitelesített
másolata, ennek hiányában a pá-
lyázó nyilatkozata arról, hogy a
szociális szakvizsga-kötelezett-
ségét a megbízástól számított 2
éven belül teljesíti, valamint
adatvédelmi nyilatkozat arról,
hogy a Hajdú-Bihar Megyei Ön-
kormányzat közgyûlése a pályá-
zat elbírálására vonatkozó
elõterjesztést nyilvános vagy
zárt ülés keretében tárgyalja és
hogy a gyermekek védelmérõl és
a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 15. §
(8) bekezdésében meghatározott
kizáró ok vele szemben fenn-
áll-e.
ill: a közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló, módosított 1992. évi
XXXIII. törvény, annak a szo-
ciális, valamint gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatban tör-
ténõ végrehajtásáról szóló mó-
dosított 257/2000. (XII. 26.)
Korm. rendelet szerint.
f: a megyei önkormányzat hiva-
tala Intézményfenntartó fõosztá-
lyán
Tel.: (52) 507-560.
Pc: Hajdú-Bihar Megyei Önkor-
mányzat fõjegyzõje
4024 Debrecen,
Piac u. 54.
6 példányban (egy eredeti és
5 másolat), zárt borítékban „Pá-
lyázat TGySz” jeligével ellátva,
az Oktatási Közlönyben, illetve
a Szociális Közlönyben való
utolsó megjelenéstõl számított
30 napon belül.
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A pályázati felhívás közzétételre
kerül továbbá a Kormányzati
Személyügyi Szolgáltató és
Közigazgatási Képzési Központ
és a megyei önkormányzat inter-
netes oldalán, valamint a mun-
káltató székhelyén.
A közgyûlés fenntartja annak a
jogát, hogy – megfelelõ pályázat
hiányában – a pályázati eljárást
eredménytelennek nyilvánítsa.

Sopron Megyei Jogú
Város Közgyûlése
9400 Sopron,
Fõ tér 1.

Handler Nándor
Szakképzõ Iskola
9400 Sopron,
Halász u. 9–15.
Igazgató

A közoktatási törvény
16–18. §-a szerinti ké-
pesítés, legalább 5 év
pedagógus-munkakör-
ben szerzett szgy.

A magasabb vezetõi megbízás
2008. aug. 1-jétõl 2013. július
31-ig szól.
Pehi: legkésõbb 2008. ápr. 24.
Egyéb juttatások: jogszabály,
illetve fenntartói döntés alapján.
A pályázatot a polgármesteri hi-
vatal Humánszolgáltatási osztá-
lyán postai úton beszerezhetõ
„Az intézményvezetõi pályázat
felépítése, tartalmi követelmé-
nyei” dokumentum alapján kell
elkészíteni.
f: Palotai György, a Humánszol-
gáltatási osztály vezetõje
Tel.: (99) 515-121
E-mail: palotai.gyorgy@sop-
ron-ph.hu
Pc: Sopron megyei jogú város
jegyzõje
9400 Sopron,
Pf. 127
kizárólag postai úton, egy pél-
dányban

Szolnok Megyei Jogú
Város Közgyûlése
5000 Szolnok,
Kossuth tér 9.
Tel.: (56) 503-442
Fax: (56) 503-407

Belvárosi Általános
Iskola
5000 Szolnok,
Templom u. 6.
Igazgató

Kõrösi Csoma Sándor
Általános Iskola és
Konstantin Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény
5000 Szolnok,
Nagy Imre krt. 20.
Igazgató

A közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. tör-
vény 17. § (1)–(2) be-
kezdései és 18. §-a
szerinti végzettség és
szakképzettség, felsõfo-
kú iskolai végzettségé-
nek és szakképzettségé-
nek megfelelõ, legalább
5 év pedagógus-munka-
körben eltöltött szgy.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 5 évre, 2013. júl.
31-ig szól.
Pbhi: 2008. márc. 31.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ 30. napot követõ
elsõ testületi ülés.
Részletes szakmai ön., vpr. kü-
lönös figyelemmel Szolnok vá-
ros közoktatási önkormányzati
intézkedési tervében, valamint
az intézmény elfogadott pedagó-
giai programjában és az önkor-
mányzat minõségirányítási
programjában foglaltakra, om.,
amennyiben van, tudományos
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Tiszaparti Gimnázium
és Humán Szakközép-
iskola
5000 Szolnok,
Tiszaparti sétány 4.
Igazgató

Varga Katalin
Gimnázium
5000 Szolnok,
Szabadság tér 6.
Igazgató

Liget Úti Általános
Iskola, Elõkészítõ és
Speciális Szakiskola
5000 Szolnok,
Liget u. 10.
Igazgató

Szolnok Városi Óvodák
5000 Szolnok,
Baross út 10–12.
Igazgató

fokozat, állami nyelvvizsgát iga-
zoló okiratok másolatai, nyilat-
kozat arról, hogy hozzájárul-e
ahhoz, hogy a pályázatot elbí-
ráló testület a személyét érintõ
napirendi pont tárgyalásakor
nyilvános ülést tartson, nyilatko-
zat arról, hogy a pályáztató dön-
tése alapján a vezetõi
programról szakértõi vélemény
készülhessen.
A pályáztató a pályázat elbírálá-
sa során kiemelt szempontként
vizsgálja a pályázó szakmai kon-
cepcióját, a pályázatának Szol-
nok város közoktatási
intézkedési tervéhez és az ön-
kormányzat minõségirányítási
programjához való illeszkedését.
A pályáztató fenntartja magának
azt a jogot, hogy a pályázati el-
járást eredménytelennek nyilvá-
nítsa.
ill.–vp: a közalkalmazottak jog-
állásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény elõírásainak fi-
gyelembevételével a 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet 14/C. §
alapján, valamint közgyûlési
rendelet alapján. A munkáltatói
jogkör gyakorlójának döntésétõl
függõen keresetkiegészítés
adható.
f: SZMJV Polgármesteri Hiva-
tala Humán és Városfejlesztési
Igazgatóságának igazgatója,
Szutorisz-Szügyi Csongor
Tel.: (56) 503-482
E-mail: szutorisz@ph.szolnok.hu
Pc: Szalay Ferenc polgármester
(2 két példányban, zárt boríték-
ban „Pályázat” felirattal kérik)

Óvodapedagógusi pályázatok

Román Általános Iskola
és Óvoda
5830 Battonya,
Fõ u. 58.

Óvodapedagógus (Nemzetiségi) óvodape-
dagógusi oklevél vagy
román nyelv felsõfokú
C típusú állami nyelv-
vizsga-bizonyítvány,
minimum két év szgy.

ÁEI: a pályázat elbírálását köve-
tõen azonnal.
f: Olteanu Júlia igazgató
Tel.: (68) 456-126,
(70) 317-8009
Pc: Román Általános Iskola és
Óvoda
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Micimackó Óvoda
8800 Nagykanizsa,
Szent I. u. 14.
Tel.: (93) 311-167,
(30) 636-1387
E-mail: macko@mici-
makcoovoda.t-onli-
ne.hu

Óvodapedagógus
Munkaidõ napi 8 óra
(40 óra/hét)
Az óvoda nevelési
programjának,
SzMSz-ének az
IMIP-ben rögzített és az
éves munkatervnek
megfelelõen önállóan és
felelõsséggel végzi
munkáját

Óvodapedagógus v.,
minimum 5 év szgy.
Az óvoda nevelési
programja „Óvodai ne-
velés játékkal, mesé-
vel” terén szerzett
szakmai tapasztalat
elõnyt jelent

ÁEI: 2008. márc. 3.
Pehi: 2008. febr. 25.
Csatolandó hiteles om. is.
f: óvodavezetõ
Pc: Micimackó Óvoda

Pedagógus álláshelyek

József Attila Általános
Iskola és Alapfokú Mû-
vészetoktatási Intéz-
mény
5600 Békéscsaba,
Pásztor u. 17.
Tel.: (66) 456-188
Fax: (66) 457-211

Általános iskolai tanító Szakirányú fõiskolai v.
(NYIK-program isme-
rete elõny)

ÁEI: azonnal.

Csepeli Vendéglátó-
ipari Szakközépiskola
1212 Budapest,
Petõfi tér 1.
Tel.: 276-4676
Fax: 276-7034

Angol szakos tanár Egyetemi vagy fõisko-
lai v.

ÁEI: az elbírálást követõen
azonnal.
Pc: Kozák György igazgató

Aelia Sabina Alapfokú
Mûvészetoktatási
Iskola
1033 Budapest,
Harrer Pál u. 7.
Tel./fax: 388-8569

Gitártanár Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: azonnal.

516. Sz. Ipari Szakkép-
zõ Iskola és Kollégium
igazgatója
7200 Dombóvár,
Népköztársaság u. 21.
Tel.: (74) 465-725
Fax: (74) 466-732

Középiskolai kollégiu-
mi nevelõtanár

Egyetemi tanári diplo-
ma

ÁEI: a pályázat elbírálását köve-
tõ munkanap.
Pehi: a pályázat beadásának ha-
táridejét követõ elsõ munkanap.
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette

Sereg András

Boross – Hadapródiskolától a miniszterelnöki székig
címû könyvét

A kötet tizennégy beszélgetésben, számos színes történetben mutatja be Boross Péter volt miniszterelnököt. A mai
magyar politikai élet egyik legizgalmasabb alakjának pályafutását végigkérdezõ mû egyben történelmi olvasókönyv
is: a személyes életutat kiegészítik a huszadik századi magyar história, a korszakot és az interjúalany életét meg-
határozó személyiségek rövid életrajzai, szemelvények, dokumentumértékû fotók. Boross sajátos fényszögben látja és
láttatja a magyar történelmet, a politika belvilágát. Bölcs, nagy élettapasztalatú politikus, aki saját kárán is tanult a
történtekbõl, képes szembenézni egykori önmagával. Az életrajzi könyv a múlt század második felének látlelete, a tör-
ténelmi és politikai folyamatok szubjektív, vitára ingerlõ elemzése. Aki kezébe veszi a kötetet, választ kap többek
között arra, hogyan menekült meg Németországból a hadapród fõhõs, milyen összeesküvésben vett részt közvetlenül
a háború után, miért éppen Keresztes-Fischer Ferenc a belügyminiszteri példaképe, miért kapott dedikált könyvet
a hetvenes évek közepén a késõbbi Nobel-díjas írótól, Kertész Imrétõl, hogyan lett nyugdíjas vendéglátó-ipari igazga-
tóból kormánytag, léteztek-e ügynöklisták, hány besúgó volt az elsõ demokratikusan megválasztott Országgyûlésben,
kik látogatták meg Antall Józsefet a betegágyánál, mi célból vállalt 216 napra miniszterelnökséget, miért lett Orbán
Viktor kormányfõi tanácsadója, majd miért állt félre udvariasan, mi aggasztja ma, miért pesszimista középtávon, és
miért csak a mai harminc év alattiakban bízik. Kérdések és válaszok kétszáz oldalon.

A kötet 200 oldal terjedelmû, ára 3444 forint áfával.

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

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

MEGRENDELÉS

Megrendelem
Sereg András

Boross – Hadapródiskolától a miniszterelnöki székig

címû, 200 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3444 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el
az alábbi címemre:

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

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

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

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

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

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

dr. Kondorosi Ferenc

Jogalkotás a XXI. század hajnalán
címû könyvét

A XXI. század nemzeti jogalkotását minden eddiginél jobban meghatározza a nemzetközi társadalmi és gazdasági
környezet, amelynek hátterében az európai integráció hatása, valamint a globalizációs folyamatok húzódnak meg.
Az Emberi Jogok Európai Egyezménye, az Unió Alapjogi Chartája vagy az Alkotmányos Szerzõdés alapelvei csak
néhány olyan példája a „nemzetek felett álló jognak”, amelyek a nemzeti jogalkotás tekintetében is iránymutatók
lehetnek.
A megjelent kötet – a szakkönyvpiacon hiánypótló jelleggel – tudományos igényességgel, ugyanakkor a gyakorlati
alkalmazhatóság szándékával mutatja be a XXI. század nemzeti jogalkotásának tendenciáit. A könyv széles körû
nemzetközi kitekintést nyújt, amelyben az uniós jogfejlõdés elemzésének központi szerep jut.
A kötet szerzõje, a tapasztalt jogtudós és gyakorlati szakember alaptézise, hogy „a jogdogmatikai megfontolásokat
figyelembe vevõ, minõségi normaalkotás programszerû érvényesítése és a konzisztens, áttekinthetõ jogrendszer
eszményképének követése kedvezõ irányba befolyásolhatja a normák címzettjeinek magatartását, annak érdekében,
hogy a jog legfõbb, alkotmányos küldetését teljesítse”.
A szerzõ részletesen vizsgálja a hatékony jogi szabályozás kulcskérdéseit, a hazai jog, valamint a nemzetközi és az
európai uniós jog összefüggéseit, eközben mindig kellõ hangsúlyt fektetve korunk demokratikus jogállami alap-
értékeire: az emberi jogokra és az alkotmányosságra. Az olvasó bepillantást nyerhet a jogharmonizáció „kulissza-
titkaiba”, a biztonság jogalkotásban érvényesülõ tényezõinek problematikájába, valamint polgári jogi és büntetõjogi
jogalkotásunk legújabb eredményeibe.
A XXI. század elejének kodifikációját elemzõ kötet egyszerre tankönyv, olvasókönyv és gyakorlati útmutató. Haszonnal
forgathatják a társadalomtudományi karok hallgatói, a közigazgatásban dolgozó szakemberek, a politikusok, a média
munkatársai és mindenki, aki felelõsséget érez a hazai jogállam, jogrend minõségének javításáért.

A kötet 264 oldal terjedelmû, ára 2856 forint áfával.

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

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

dr. Kondorosi Ferenc

Jogalkotás a XXI. század hajnalán

címû, 264 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 2856 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el
az alábbi címemre:

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

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

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

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

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

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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TARIFAJEGYZÉK

Érvényes 2008. január 1-jétõl

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

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

A közlönyökben elhelyezett üzleti hirdetések tarifái a következõk:

I. hirdetési kategória II. hirdetési kategória

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

hátsó borító 234 000 144 000

színes 458 000 –

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

álló (87 x 240 mm) 99 000 63 000

1/4 álló (87 x 120 mm) 54 000 35 000

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

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

Egyéb közlemények, hirdetmények
megkezdett kéziratoldalanként 11 000 11 000

Behúzott anyagok oldalszámtól, súlytól és mérettõl függõen egyedi megállapodás szerint helyezhetõk el. Nyomdakész film hiányában 10%
technikai költséget számítunk fel. A fenti árak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. A kiadó fenntartja a hirdetések év közbeni árváltoz-
tatásának jogát.

A hirdetés elhelyezõje elfogadja a kiadó mindenkori hirdetési üzletszabályzatát, amelyet kérésre megküldünk. A kiadó fenntartja a jogot, hogy
jogszabályba vagy a hirdetési üzletszabályzatába ütközõ hirdetéseket visszautasítja.

A lapok kategóriánkénti besorolása a következõ:

I. hirdetési kategóriába tartozó lapok Megjelenés/év

Belügyi Közlöny 24

Egészségbiztosítási Közlöny 12

Egészségügyi Közlöny 25

Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 28

Gazdasági Közlöny 22

Hivatalos Értesítõ (a Magyar Közlöny melléklete) 52

Közlekedési Értesítõ 24

Kulturális Közlöny 26

Munkaügyi Közlöny 12

Oktatási Közlöny 36

Önkormányzatok Közlönye 12

Pénzügyi Közlöny 18

Szociális Közlöny 12

II. hirdetési kategóriába tartozó lapok Megjelenés/év

Az Alkotmánybíróság Határozatai 12

Bányászati Közlöny 6

Ellenõrzési Figyelõ 4

Hírközlési Értesítõ 12

Honvédelmi Közlöny 36

Igazságügyi Közlöny 12

Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 12

Külgazdasági Értesítõ 12

Sportértesítõ 12

Statisztikai Közlöny 12

Turisztikai Értesítõ 12

1. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 175



176 OKTATÁSI KÖZLÖNY 1. szám

Tisztelt Elõfizetõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak
tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2008. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát
módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Az esetleges módosítást szívesked-
jenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését
követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve
a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges. (Levél-
cím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2008. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 121 212 Ft/év
Határozatok Tára 26 460 Ft/év
Önkormányzatok Közlönye 6 552 Ft/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai 22 428 Ft/év
Bányászati Közlöny 5 544 Ft/év
Belügyi Közlöny 29 232 Ft/év
Egészségbiztosítási Közlöny 25 452 Ft/év
Egészségügyi Közlöny 31 752 Ft/év
Ellenõrzési Figyelõ 4 284 Ft/év
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 21 924 Ft/év
Gazdasági Közlöny 26 964 Ft/év
Hírközlési Értesítõ 7 560 Ft/év
Honvédelmi Közlöny 21 420 Ft/év
Igazságügyi Közlöny 18 900 Ft/év
Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 17 388 Ft/év
Közigazgatási Szemle 7 400 Ft/év

Közlekedési Értesítõ 28 476 Ft/év
Kulturális Közlöny 21 672 Ft/év
Külgazdasági Értesítõ 23 940 Ft/év
Munkaügyi Közlöny 17 640 Ft/év
Nemzetközi Közlöny 7 400 Ft/év
Oktatási Közlöny 25 200 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 35 028 Ft/év
Sportértesítõ 6 048 Ft/év
Statisztikai Közlöny 15 120 Ft/év
Szociális Közlöny 17 892 Ft/év
Turisztikai Értesítõ 14 112 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 7 560 Ft/év
Pénzügyi Szemle 22 680 Ft/év
L'udové noviny 5 796 Ft/év
Neue Zeitung 5 544 Ft/év

CD-Cégközlöny
A Cégközlöny hatályos és hiteles céginformációs – az üzleti életben részt vevõk számára nélkülözhetetlen, naprakész – adatbázisát tartalmazó,
heti rendszerességgel megjelenõ lap lemez formátumban 2008. január 1-jétõl elõfizethetõ. Az éves elõfizetés díja a 20%-os áfával: 141 696 Ft.

Közbeszerzési Értesítõ
A hetente több száz, minden szakterületre kiterjedõ közbeszerzési felhívás részletes leírását és feltételeit tartalmazó Közbeszerzési Értesítõ címû
hivatalos lap révén az elõfizetõk a leggyorsabban, autentikus forrásból értesülhetnek a pályázatokról. Az Értesítõ – a tervezett formátumváltás
miatt – a 2008. évben fél évre fizethetõ elõ. A féléves elõfizetés díja áfával: 64 260 Ft.

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2008. évi éves elõfizetési díjai:

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 97 200 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 171 600 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 216 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 351 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 459 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 780 000 Ft

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2008. évi éves elõfizetési díja

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 86 400 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 156 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 192 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 312 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 408 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 708 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2007-es évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: 18 480 Ft + áfa.

OKTATÁSI KÖZLÖNY
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium hivatalos lapja. A szerkesztésért felelõs: dr. Somogyi Éva.
A szerkesztõség címe: Budapest V., Szalay u. 10–14. Telefon: 302-4843.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.; www.mhk.hu).
Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a Fáma Rt. közremûködésével. Telefon: 266-6567, 266-9290/240, 241.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlony-
bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen, 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.; 1394 Budapest, 62. Pf. 357.
Terjesztés: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Cent-
rumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu).
2008. évi éves elõfizetési díj: 25 200 Ft áfával, féléves elõfizetési díj: 12 600 Ft áfával, egy példány ára 735 Ft áfával.
A kiadó az elõfizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 1419-3256

Formakészítés: Sprint Kft.
08.0125 – Nyomta a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.9

7
7

1
4

1
9

3
2

5
1

5
2

1
0

0
8

0


