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JOGSZABÁLYOK

A Kormány
103/2008. (IV. 29.) Korm.

rendelete
a kutatás-fejlesztésért felelõs tárca nélküli miniszter

feladat- és hatáskörérõl

A Kormány – a központi államigazgatási szervekrõl,
valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról
szóló 2006. évi LVII. törvény 29. § (5) bekezdésében fog-
laltakra tekintettel – az Alkotmány 35. § (1) bekezdés a) és
c) pontjában meghatározott feladatkörében, az Alkotmány
35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó
hatáskörében eljárva a következõket rendeli el:

1. §

A kutatás-fejlesztésért felelõs tárca nélküli miniszter
(a továbbiakban: miniszter) a Kormány

a) kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért,
b) tudománypolitika koordinációjáért

felelõs tagja.

2. §

A miniszter az e rendeletben és más jogszabályokban,
valamint a Kormány határozataiban meghatározott fel-
adatkörében

a) javaslatot készít a Kormány közpolitikájára,
b) elõkészíti a törvények és a kormányrendeletek terve-

zeteit,
c) elõkészíti a Kormány és a köztársasági elnök határo-

zatait,
d) felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki,
e) kezdeményezi és elõkészíti a nemzetközi szerzõdé-

seket, megköti a nemzetközi szerzõdésnek nem minõsülõ
miniszteri szintû megállapodásokat,

f) felhatalmazás alapján képviseli a Kormányt a kül-
kapcsolatokban és a nemzetközi szervezetekben,

g) a Kormány határozatában megállapított rend szerint
gondoskodik az Európai Unió intézményeinek tagállami
kormányzati részvétellel mûködõ döntéshozó és dön-
tés-elõkészítõ tevékenysége keretében képviselendõ kor-
mányzati álláspont elõkészítésérõl és annak az Európai
Unió intézményeinek tagállami kormányzati részvétellel
mûködõ döntés-elõkészítõ fórumain való képviseletérõl,

h) a Kormány határozatában megállapított rend szerint
képviseli a Kormányt az Európai Unió Tanácsában,

i) gondoskodik – a statisztikáról szóló törvényben meg-
határozottak szerint – a feladat- és hatáskörével kapcsola-
tos statisztikai információrendszer kialakításáról, mûköd-
tetésérõl és fejlesztésérõl,

j) közremûködik a strukturális alapok és a Kohéziós
Alap hazai felhasználásához kapcsolódó Nemzeti Fejlesz-
tési Terv elõkészítésében és nyomon követésében,

k) meghatározza a hatáskörébe tartozó honvédelmi fel-
adatok végrehajtásának szakmai követelményeit és a hon-
védelmi felkészítés feladatainak végrehajtását.

3. §

(1) A miniszter a kutatás-fejlesztésért és a technológiai
innovációért való felelõssége körében elõkészíti külö-
nösen

a) a kutatás-fejlesztésrõl,
b) a technológiai innovációról,
c) a magyar formatervezési díjról,
d) az iparjogvédelmi támogatásokról

szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben felhatal-
mazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki.

(2) A miniszter irányítja a Miniszterelnöki Hivatal kuta-
tás-fejlesztésért felelõs tárca nélküli miniszter tevékenysé-
gében közremûködõ államtitkárának tevékenységét.

(3) A miniszter a kutatás-fejlesztésért és a technológiai
innovációért való felelõssége körében irányítja a Nemzeti
Kutatási és Technológiai Hivatalt.

(4) A miniszter gyakorolja a fejezet felügyeletét ellátó
szerv vezetõjének hatásköreit a XXXIV. Nemzeti Kutatási
és Technológiai Hivatal fejezet felett.

4. §

(1) A miniszter a tudománypolitika koordinációjáért
való felelõssége körében

a) képviseli a kormányzati tudománypolitikát a Kor-
mány, valamint – a Kormány döntése szerint – az Ország-
gyûlés elõtt,

b) koordinálja – a Magyar Tudományos Akadémia el-
nöke közremûködésével – a kormányzati tudománypoliti-
ka kidolgozását és érvényesítését,

c) részt vesz a kormányzati technológia- és innováció-
politika kidolgozásában, koordinálja a nemzetközi tudo-
mányos szervezetekben való magyar részvétellel kapcso-
latos kormányzati feladatokat,

d) felelõs az európai integrációból eredõ tudományos
és tudománypolitikai feladatok végrehajtásáért és az integ-
rációs szakmai kapcsolatok szervezéséért, irányításáért,

e) irányítja a tudománypolitikát és annak megvalósítá-
sát, a kormányzati technológia- és innovációpolitika kere-
tében a fejlesztéspolitikáért felelõs miniszterrel együttmû-
ködve irányítja az ágazati technológia- és innovációpoliti-
kát és annak megvalósítását, meghatározza az ágazati mi-
nõségpolitikát.

(2) A miniszter a tudománypolitika koordinációjáért
való felelõssége körében
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a) elõsegíti a tudományos eredmények hasznosulását
az új ismeretek elõállításában, a tudás intézményes átörö-
kítésében és a társadalmi innováció folyamatában,

b) kezdeményezi a nem közvetlen gazdasági haszon el-
érésére irányuló tudományos kutatások – így különösen a
tiszta alapkutatások – költségvetési és európai uniós forrá-
sainak összehangolt felhasználását,

c) kezdeményezi, elõsegíti és koordinálja az irányítása
alá tartozó intézmények kutatási tevékenységét.

5. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott ki-
vétellel – 2008. május 1-jén lép hatályba.

(2) Ahol e rendelet hatálybalépését megelõzõen kihirde-
tett kormányrendelet vagy kormányhatározat kutatás-fej-
lesztésért és technológiai innovációért való felelõsség kö-
rében Gazdasági és Közlekedési Minisztériumot vagy gaz-
dasági és közlekedési minisztert, illetve a tudománypoliti-
ka koordinációjáért való felelõsség körében Oktatási és
Kulturális Minisztériumot vagy oktatási és kulturális mi-
nisztert említ, azon Nemzeti Kutatási és Technológiai Hi-
vatalt vagy a kutatás-fejlesztésért felelõs tárca nélküli mi-
nisztert kell érteni.

(3) A 3. § (4) bekezdése és az 5. § (5) bekezdése a Ma-
gyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérõl szóló 2007.
évi CLXIX. törvény 1. számú mellékletét a „XXXIV.
NEMZETI KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI
HIVATAL” fejezettel kiegészítõ törvény hatálybalépésé-
vel egyidejûleg lép hatályba.

(4) A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalról
szóló 277/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiak-
ban: R.) 1. § (1) bekezdésében az „a gazdasági és közleke-
dési miniszter” szövegrész helyébe az „a kutatás-fejleszté-
sért és technológiai innovációért felelõs miniszter” szöveg
lép.

(5) Az R. 1. § (2) bekezdésében a „költségvetési szerv”
szövegrész helyébe a „költségvetési szerv, amelynek költ-
ségvetése önálló költségvetési fejezetet képez” szöveg lép.

(6) Hatályát veszti a gazdasági és közlekedési miniszter
feladat- és hatáskörérõl szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm.
rendelet 1. § k) pontja, 3. § (11) bekezdése és 4. § (8) be-
kezdése.

(7) Hatályát veszti az oktatási és kulturális miniszter fel-
adat- és hatáskörérõl szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. ren-
delet 1. § b) pontja, 4. § (3) bekezdés f) pontja és 5. §-a.

(8) Az e kormányrendelet alapján a miniszterhez átkerü-
lõ feladat- és hatáskörök tekintetében – az ellátásukhoz
kapcsolódó egyéb feladatokra, jogosultságokra és kötele-
zettségekre is kiterjedõen – a Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium és az Oktatási és Kulturális Minisztérium
jogutódja a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal.

(9) A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény 14. § (1) bekezdés c) pontjának alkalmazá-

sa szempontjából a miniszterhez átkerülõ feladatkörök te-
kintetében a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium és az
Oktatási és Kulturális Minisztérium jogutódjának a Nem-
zeti Kutatási és Technológiai Hivatalt kell tekinteni.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Miniszterelnök
5/2008. (IV. 29.) ME

rendelete
a kutatás-fejlesztésért felelõs tárca nélküli miniszter

hatáskörét gyakorló miniszter kijelölésérõl

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kor-
mány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006.
évi LVII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 76. § (3) bekez-
désében kapott felhatalmazás alapján, a Ksztv. 14. §
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva
a következõket rendelem el:

1. §

A kutatás-fejlesztésért felelõs tárca nélküli miniszter
hatáskörének a Ksztv. 40. § (2)–(3) bekezdése szerinti
gyakorlására az oktatási és kulturális minisztert jelölöm ki.

2. §

(1) Ez a rendelet 2008. május 1-jén lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a hatálybalépését követõen kinevezett,
a kutatás-fejlesztésért felelõs tárca nélküli miniszter hiva-
talba lépésével egyidejûleg hatályát veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Az oktatási és kulturális miniszter
15/2008. (IV. 24.) OKM

rendelete
az oktatási miniszter által adományozható szakmai

elismerésekrõl szóló
24/1999. (VI. 25.) OM rendelet módosításáról

A Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi
XXXI. törvény 7. §-ának (1) bekezdésében foglalt felha-
talmazás alapján, az oktatási és kulturális miniszter fel-
adat- és hatáskörérõl szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. ren-
delet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatköröm-
ben eljárva a következõket rendelem el:
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1. §

Az oktatási miniszter által adományozható szakmai
elismerésekrõl szóló 24/1999. (VI. 25.) OM rendelet a
következõ 14/A. §-sal egészül ki:

„14/A. § (1) A Teleki Blanka-díj Az Esélyt Teremtõ
Pedagógusnak azoknak a pedagógus-munkakörben foglal-
koztatottaknak adományozható, akik nevelõ-oktató,
fejlesztõ munkájuk során kiemelkedõ eredményességgel,
odaadással tevékenykedtek a hátrányos helyzetû, hal-
mozottan hátrányos helyzetû, szociális, egészségügyi
okok miatt különleges gondoskodást igénylõ gyermekek,
tanulók segítésében.

(2) A díjat – amelynek jutalomösszege 300 000 Ft/fõ –
évente a pedagógusnap alkalmából legfeljebb 100 személy
kaphatja.

(3) A díjazott az adományozást igazoló okiratot és
plakettet kap.

(4) A plakett kerek alakú, bronzból készült, átmérõje
80 milliméter. A plakett kétoldalas, elõlapján Teleki
Blanka domború arcképét és a Teleki Blanka-díj feliratot
ábrázolja. A plakett hátlapján babérkoszorúban „Az Esélyt
Teremtõ Pedagógusnak” feliratot ábrázolja. A plakett
Cséry Lajos szobrászmûvész alkotása.”

2. §

(1) E rendelet a kihirdetését követõ hetedik napon lép
hatályba, és a kihirdetését követõ harmincadik napon hatá-
lyát veszti.

(2) E rendelet hatályba lépésének napján az R. 3/B. §
(1) bekezdésében „a hátrányos helyzetû tanulók támogatá-
sában,” szöveg hatályát veszti.

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

Az oktatási és kulturális miniszter
16/2008. (IV. 30.) OKM

rendelete
a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tör-
vény 97. §-ának b) pontjában, továbbá a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. §-a (1) bekezdésének
b) és k) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – szakkép-
zés tekintetében a szociális és munkaügyi miniszterrel,
illetve a szakképesítésért felelõs miniszterekkel egyetér-
tésben – az oktatási és kulturális miniszter feladat- és
hatáskörérõl szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
1. §-ának a) pontja szerinti feladatkörömben eljárva a kö-
vetkezõket rendelem el:

1. §

A nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet (a továbbiakban: R.) a kö-
vetkezõ 17/A. §-sal egészül ki:

„17/A. § (1) Ha a középfokú iskola a kilencedik évfo-
lyamnál alacsonyabb évfolyamra hirdet felvételt, a felvé-
teli kérelmekrõl vagy a tanulmányi eredmények alapján,
vagy a tanulmányi eredmények és a központilag kiadott
egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszerve-
zett írásbeli vizsga eredményei alapján dönthet.

(2) Ha a középfokú iskola a kilencedik évfolyamnál ala-
csonyabb évfolyamra hirdet felvételt, az egységes követel-
mények szerint szervezett írásbeli vizsgán való részvétel-
hez akkor kötheti a felvételi kérelem elbírálását, ha ahhoz
a fenntartó hozzájárult, továbbá azt az adott tanulmányi
területen a jelentkezõk magas száma indokolja. E bekez-
dés alkalmazásában a jelentkezõk magas számának az
tekinthetõ, ha az elõzõ három év átlagában a jelentkezõk
létszáma legalább másfélszerese volt a felvehetõk létszá-
mának.

(3) Ha a középfokú iskola a kilencedik évfolyamára hir-
det felvételt, a felvételi kérelmekrõl a következõ szempon-
tok mérlegelésével dönthet:

a) kizárólag a tanulmányi eredmények, vagy
b) a tanulmányi eredmények és a központilag kiadott

egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszerve-
zett írásbeli vizsga eredménye, vagy

c) a tanulmányi eredmények, a központilag kiadott
egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszerve-
zett írásbeli vizsga és a szóbeli meghallgatás eredménye
alapján.

(4) A központilag szervezett írásbeli vizsgához magyar
nyelvi és matematikai kompetenciákat mérõ külön-külön
feladatlapok készülnek azok részére, akik

a) a nyolc évfolyamos gimnáziumba,
b) a hat évfolyamos gimnáziumba,
c) az általános tanterv alapján folyó felkészítést nyújtó

középfokú iskola 9. évfolyamára,
d) a kiemelkedõ tehetséget kibontakoztató felkészítést

nyújtó (a továbbiakban: tehetséggondozó) középfokú
iskola kilencedik évfolyamára
jelentkeznek.

(5) Ha a középfokú iskola a mûvészeti vagy testkulturá-
lis tanulmányi területen hirdet felvételt – a (3) bekezdés-
ben meghatározottak mellett –, további képességek, kész-
ségek meglétét is vizsgálhatja. A képességek, készségek
vizsgálatát az általános felvételi eljárás idõszakában kell
megszervezni.

(6) Ha a középfokú iskola nemzeti, etnikai kisebbségi
nevelésben és oktatásban vesz részt, a hozzá jelentkezett
tanulók szövegértési kompetenciáinak a vizsgálatához a
központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú magyar
nyelvi feladatlapok helyett helyben készített, kompeten-
ciaalapú, nemzetiségi nyelvû szövegértési feladatsort
használhat. Az e feladatsorral elérhetõ maximális pont-
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szám legfeljebb az írásbeli vizsgán elérhetõ maximális
pontszám ötven százaléka lehet, a fennmaradó legalább
ötven százalékot pedig a központilag kiadott egységes ma-
tematika feladatsor megoldása alapján kell számítani.
A felvételi kérelmek elbírálásánál a felvételi feltételeknek
megfelelõ, az adott nemzetiséghez tartozó tanulókat
elõnyben kell részesíteni.

(7) Szakképzõ évfolyamra történõ felvételi, átvételi ké-
relmek elbírálásánál – a (3) bekezdésben meghatározottak
mellett – figyelembe kell venni az iskolai elõképzettség,
a szakmai elõképzettség meglétét, a pályaalkalmassági,
a szakmai alkalmassági, az egészségügyi követelmények-
nek való megfelelést.

(8) A központilag szervezett írásbeli vizsgához a fel-
adatlapokat a vizsgák típusa és az évfolyamok szerint
külön-külön megszervezett bizottságok készítik el. A fel-
adatlap-készítõ bizottságok tagjait az Oktatási Hivatal
(a továbbiakban: Hivatal), elnökét az oktatási és kulturális
miniszter kéri fel. A feladatlap-készítõ bizottság az elnök
irányításával mûködik. Az elnök felelõs a feladatlapok,
javítási, értékelési útmutatók szakszerû elkészítéséért, tar-
talmi és formai megfelelõségéért.

(9) Amennyiben a középfokú iskola úgy dönt, hogy
valamely tanulmányi területen felvételi eljárásában a je-
lentkezõk számára elõírja a központilag szervezett írásbeli
vizsgát, köteles mindkét tárgyból meghirdetni és megszer-
vezni azt.

(10) A központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú
feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsgán elért ered-
ményt – a (4) bekezdésben meghatározott felosztásnak
megfelelõen – minden olyan középfokú iskola köteles
elfogadni, amelyik elõírta az írásbeli vizsgán való részvé-
telt, függetlenül attól, a jelentkezõ melyik iskolában vett
részt az írásbeli vizsgán.

A (4) bekezdés c) és d) pontja szerinti írásbeli vizsgák
eredményeinek egymás közötti átszámítására nincs lehe-
tõség.

(11) A központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú
feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsgát szervezõ
középfokú intézmény vezetõje köteles a tanév rendjérõl
szóló rendeletben meghatározott írásbeli vizsga tartama
alatt a Hivatal által mûködtetett ADAFOR rendszert figye-
lemmel kísérni az intézményben.”

2. §

Az R. 26. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A szakképzõ iskola köteles gondoskodni a követ-

kezõ szakmai vizsgaidõszakban a szakmai vizsga meg-
szervezésérõl

a) az elsõ javítóvizsgára jelentkezõk számára,
b) a pótló vizsgára jelentkezõk számára,
c) a tanulói jogviszony fennállása alatt megkezdett, de

be nem fejezett vizsga befejezésére jelentkezõk számára,

d) azok számára, akik a tanévet eredményesen lezárták,
de a szakmai vizsgára bocsátás feltételeinek az elsõ vizs-
gaidõszakban nem tudtak eleget tenni, amennyiben a szak-
képesítés megszerzésére való felkészítés tanulói jog-
viszonyban, az adott iskolában folyt.

Az elsõ eredménytelen szakmai vizsga napján az iskola
tájékoztatja a tanulót a következõ vizsgaidõszakra terve-
zett szakmai vizsgáról és a jelentkezéssel kapcsolatos köz-
telezettségekrõl.”

3. §

(1) Az R. 39/D. §-ának (6) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(6) Az iskola igazgatója felveheti a képesség-kibonta-
koztató felkészítésbe azt a tanulót is, aki nem halmozottan
hátrányos helyzetû, feltéve, hogy a tanuló hátrányos hely-
zetûnek minõsül. Az így felvehetõ tanulók létszáma azon-
ban nem haladhatja meg az adott osztályba felvett, képes-
ség-kibontakoztató felkészítésben részt vevõ tanulók tíz
százalékát, tört létszám esetén felfelé kerekítve.”

(2) Az R. 39/D. §-ának (9) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(9) Nem indítható képesség-kibontakoztató felkészí-
tés, ha az általános iskolában évfolyamonként több osztály
mûködik, és évfolyamonként az egyes osztályokban a hal-
mozottan hátrányos helyzetû tanulók létszámának az osz-
tályba járó összes tanuló létszámához viszonyított aránya
eltérõ az osztályok között, amennyiben ez az eltérés bár-
mely két osztály között meghaladja a huszonöt százalékot.
Tagintézmény esetében az osztályok közötti eltérést csak
az egyes tagintézményen belül kell vizsgálni. Amennyiben
bármely feladatellátási helyen összevont osztály és nem
összevont osztály egyaránt mûködik, az összevont osztály
halmozottan hátrányos helyzetû tanulói arányszámát az
összevonásban érintett évfolyamok halmozottan hátrányos
helyzetû tanulói arányszámának átlagával kell össze-
hasonlítani.”

4. §

Az R. 39/E. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„39/E. § (1) Integrációs felkészítésben vesznek részt

azok a képesség-kibontakoztató felkészítésben részt vevõ
tanulók, akik egy osztályba, osztálybontás esetén egy cso-
portba járnak azokkal a tanulókkal, akik nem vesznek részt
a képesség-kibontakoztató felkészítésben. Az integrációs
felkészítés megszervezése nem járhat együtt a halmozot-
tan hátrányos helyzetû tanulók elkülönítésével. E rendel-
kezések alkalmazásában – a (2) bekezdésben meghatáro-
zott kivétellel – a tanulók elkülönítését jelenti, ha

a) az iskolában, tagiskolában a halmozottan hátrányos
helyzetû tanulók osztályon, osztálybontás esetén, csopor-
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ton belüli aránya az intézmény bármely osztályában, cso-
portjában meghaladja az ötven százalékot,

b) az iskolában, tagiskolában évfolyamonként több
osztály mûködik, és évfolyamonként a halmozottan hátrá-
nyos helyzetû tanulók osztályokon belüli aránya közötti
eltérés bármely két osztály esetében meghaladja a huszon-
öt százalékot. Tagintézmény esetében az osztályok közötti
eltérést csak az egyes tagintézményen belül kell vizsgálni,

c) a településen több iskola mûködik, és azok bármelyi-
kében a halmozottan hátrányos helyzetû tanulók iskolán
belüli aránya és a település összes iskolájában a halmozot-
tan hátrányos helyzetû tanulók létszámának a település
összes iskolájába járó tanulók létszámához viszonyított
aránya közötti eltérés több mint huszonöt százalék.

(2) Nem jelenti a tanulók elkülönítését, ha az iskolában
legfeljebb két olyan osztály van, ahol a halmozottan hátrá-
nyos helyzetû tanulók osztályon belüli aránya meghaladja
az ötven százalékot, de nem éri el a hetven százalékot.

(3) Az (1) bekezdés c) pontja esetén a települési arány
megállapításához a nem állami intézményfenntartó által
mûködtetett iskolák tanulói összetételét is vizsgálni kell,
ha közoktatási megállapodás alapján, vagy a közoktatási
törvény 81. §-ának (11) bekezdése szerinti egyoldalú nyi-
latkozattal közremûködik az önkormányzati feladatellá-
tásban, figyelembe véve a közoktatási törvény 81. § (1) be-
kezdésének a) pontjában foglaltakat. A nem állami intéz-
ményfenntartó által mûködtetett iskolák esetében az
arányszámítást a helyben lakóhellyel, ennek hiányában
tartózkodási hellyel rendelkezõ tanulókra kell vonatkoz-
tatni.

(4) Amennyiben bármely feladatellátási helyen össze-
vont osztály és nem összevont osztály egyaránt mûködik,
az összevont osztály halmozottan hátrányos helyzetû tanu-
lói arányszámát az összevonásban érintett évfolyamok
halmozottan hátrányos helyzetû tanulói arányszámának
átlagával kell összehasonlítani.

(5) Az integrációs felkészítést – ha e rendelet másképp
nem rendelkezik – az általános iskola valamennyi osztá-
lyában meg kell szervezni.

(6) Amennyiben az általános iskola nem tud eleget ten-
ni az (5) bekezdésben foglalt követelményeknek, a
2008/2009. tanévtõl integrációs felkészítést indíthat az
elsõ évfolyamán, ezt követõen felmenõ rendszerben.
A többi évfolyamon képesség-kibontakoztató felkészítés
szervezhetõ. A 2008/2009. tanévtõl integrációs felkészítés
indítható a szakiskola és a középiskola kilencedik évfolya-
mán, s ezt követõen felmenõ rendszerben.

(7) Ha az áthelyezés indokoltsága a képzési kötelezett-
ségrõl és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994.
(VI. 24.) MKM rendelet 12. §-ának (2) bekezdése alapján
kezdeményezett, illetve 20. §-ának (4) bekezdésében fog-
lalt felülvizsgálat eredményeként megszûnt, a kötelezõ
felvételt biztosító, vagy a választott általános iskolába
visszahelyezett tanuló nevelése és oktatása tekintetében
a 39/D. § (4) bekezdésében foglalt pedagógiai programot
kell alapul venni.

(8) Ha az óvoda az oktatási és kulturális miniszter által
kiadott személyiségfejlesztõ, tehetséggondozó, felzárkóz-
tató program szerint szervezi a nevelést, külön jogszabály-
ban meghatározottak szerint – nyilvános pályázat útján –
e feladat ellátásához külön támogatást igényelhet. A támo-
gatás igénybevételével kapcsolatos szabályokról külön
jogszabály rendelkezik.”

5. §

(1) Az R. 39/H. §-ának (8) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(8) A Halmozottan Hátrányos Helyzetû Tanulók
Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programjában
(a továbbiakban: Kollégiumi-Szakiskolai Program) részt
vehetnek azok a szakiskolák és kollégiumok, amelyek
közösen vállalják, hogy a Kollégiumi-Szakiskolai Prog-
ramban résztvevõ tanulóknak nappali rendszerû iskolai
oktatás keretében szakiskolában, kollégiumi elhelyezéssel
államilag elismert szakképesítés megszerzését biztosít-
ják.”

(2) Az R. 39/H. §-ának (10)–(12) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„(10) A Kollégiumi-Szakiskolai Programban részt vevõ
szakiskola és kollégium kiválasztása – az Oktatási és Kul-
turális Minisztérium által kiírt – nyilvános pályázat útján
történik. A pályázatot az Oktatási és Kulturális Miniszté-
rium honlapján kell meghirdetni.

(11) A pályázatokat az e célra létrehozott három tagú
bizottság – a pályázati határidõ lejártát követõ harminc
napon belül – bírálja el. A gyõztes pályázók nevét – a pá-
lyázatok elbírálásától számított öt napon belül – az Okta-
tási és Kulturális Minisztérium honlapján nyilvánosságra
kell hozni, valamint a nyerteseket írásban értesíteni kell.
A bizottság maga határozza meg mûködésének rendjét
azzal a megkötéssel, hogy döntését egyszerû szótöbbség-
gel hozza. A tagokat a tevékenységük ellátásáért díjazás
nem illeti meg.

(12) A pályázathoz csatolni kell
a) a Kollégiumi-Szakiskolai Program indítására és az

alapító okirat ennek megfelelõ módosítására vonatkozó
szándéknyilatokozatot,

b) a fenntartó – a pályázaton való részvételt támogató –
nyilatkozatát,

c) a szakiskola és a kollégium – az Oktatási Közlöny
2007. évi LI. évfolyam 11. számában közzétett „Halmo-
zottan Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Kollé-
giumi-Szakiskolai Programjában” – meghatározottak sze-
rint elkészített és egymással pedagógiai szempontból
összeghangolt pedagógiai programját.”

(3) Az R. 39/H. § -a a következõ (13)–(14) bekezdéssel
egészül ki:

„(13) A Kollégiumi-Szakiskolai Programba a tanév
rendjében meghatározottak szerint lehet bekapcsolódnia
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annak, aki tanulói jogviszonyban áll, halmozottan hátrá-
nyos helyzetû, és

a) a szakiskola kilencedik évfolyamára jelentkezik és
egyúttal kollégiumi ellátást is kér, vagy

b) a közoktatási törvény 27. §-ának (8) bekezdése alap-
ján felzárkóztató oktatásban kíván részt venni abban a tan-
évben, amelyben a pályázat meghirdetésre kerül és egyút-
tal kollégiumi ellátást is kér.

(14) E § (6) és (13) bekezdésében foglalt, a tanulói
pályázatok benyújtásával kapcsolatos eljárást a Hivatal
szakértõk bevonásával ellenõrzi. Ha a szakmai ellenõrzés
tanügy-igazgatási szabálytalanságokat tár fel, a Hivatal
hatósági ellenõrzést végez.”

6. §

Az R. a következõ új 39/K. §-sal és az azt megelõzõ
alcímmel egészül ki, ezzel egyidejûleg a jelenlegi 39/K. §
számozása 39/L. §-ra változik:

„A tehetséggondozó középiskola

39/K. § (1) Tehetséggondozó középiskola az az iskola,
amelyik a pedagógiai programját a közoktatási törvény
95. § (1) bekezdésének j) pontja alapján kiadott „Tehetség-
gondozó oktatási program” (pedagógiai rendszer) alapján
készíti el, továbbá azoknak a halmozottan hátrányos hely-
zetû tanulóknak, akik felvételt nyertek, legalább két év-
folyamon keresztül felzárkóztató foglalkoztatást biztosít.

(2) A tehetséggondozó középiskola tehetség-kibonta-
koztató foglalkozásokat hirdet az általános iskola hetedik
és nyolcadik évfolyamára járó halmozottan hátrányos
helyzetû tanulók részére, amennyiben a költségvetési for-
rások vagy Európai Uniós támogatások a pénzügyi feltéte-
leket ehhez biztosítják. A foglalkozásokért ellenszolgálta-
tás nem kérhetõ a tanulótól, illetve a szülõtõl. A tehet-
ség-kibontakoztató foglalkozások iskola által meghatáro-
zott szakmai célrendszerét, megvalósítani kívánt szakmai
programját, kéthavi bontásban tervezett ütemezését és az
alkalmazni kívánt pedagógiai módszereket az iskola a
honlapján köteles meghirdetni minden tanév szeptember
30-ig.

(3) A tehetséggondozó középiskola kiválasztása – az
Oktatási és Kulturális Minisztérium által kiírt – nyilvános
pályázat útján történik. A pályázatot az Oktatási és Kultu-
rális Minisztérium honlapján kell meghirdetni.

(4) A pályázatokat az e célra létrehozott bizottság – a
pályázati határidõ lejártát követõ harminc napon belül –
bírálja el. A gyõztes pályázók nevét – a pályázatok elbírá-
lásától számított öt napon belül – az Oktatási és Kulturális
Minisztérium honlapján nyilvánosságra kell hozni, vala-
mint a nyerteseket írásban értesíteni kell.

(5) A bizottság három tagból áll, amelybe az oktatási és
kulturális miniszter, a Gimnáziumok Országos Szövetsége

és a Tehetségsegítõ Szervezetek Országos Szövetsége
egy-egy tagot delegál. A bizottság maga határozza meg
mûködésének rendjét azzal a megkötéssel, hogy döntését
egyszerû szótöbbséggel hozza. A tagokat a tevékenységük
ellátásáért díjazás nem illeti meg.

(6) A pályázathoz csatolni kell
a) az iskola alapító okiratát,
b) a fenntartó – a pályázaton való részvételt támogató –

nyilatkozatát,
c) az iskola pedagógiai programját, a (2) bekezdésben

meghatározott tehetség-kibontakoztató foglalkozások ter-
vét.”

7. §

Az R. 8. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete
lép.

8. §

A XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium költségveté-
si fejezethez tartozó fejezeti kezelésû elõirányzatok 2008.
évi felhasználásának szabályairól szóló 13/2008. (IV. 10.)
OKM rendelet 32. §-ának felvezetõ szövege és a) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Ha
a) a kedvezményezett a támogatási szerzõdés megköté-

sétõl visszalép, vagy”

9. §

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

(2) Az R. – e rendelet 6. §-ával beiktatott – 39/K. §-ában
foglaltakat elsõ alkalommal a 2009. évben szervezett fel-
vételi eljárások során kell alkalmazni, azzal az eltéréssel,
hogy addig az idõpontig, ameddig nem kerül kiadásra és
bevezetésre a „Tehetséggondozó oktatási program” (peda-
gógiai rendszer) azok a középfokú iskolák alkalmazhatják
a tehetséggondozó középiskolára vonatkozó rendelkezé-
seket, amelyeknek a helyi tantervében adott tantárgy isme-
reteibõl legalább öt tanítási év óta emelt szintû oktatás
folyik, továbbá az alatt az idõszak alatt az emelt szintû
oktatásra az adott intézmény vonatkozásában elsõ hely-
ként benyújtott felvételi kérelmek száma meghaladta a fel-
vehetõ létszám másfélszeresét, valamint a felvételi kérel-
mek elbírálásához az iskola elõírta az írásbeli vizsgán való
részvételt.

(3) E rendelet 1–8. §-a 2008. május 15-én hatályát
veszti.

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

17. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 1655



Melléklet
a 16/2008. (IV. 30.) OKM rendelethez

[8. számú melléklet
a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez]

A középfokú iskolákba történõ jelentkezés rendje
és a felvételi eljárás szabályai

A továbbtanulási pályaválasztási feladatok

Az általános iskola minden év október 31-éig a nyolca-
dik évfolyamra járó tanulókat szóban tájékoztatja a közép-
fokú iskolai felvételi eljárás rendjérõl, a hetedik évfolyam-
ra járó tanulók szüleit pedig írásban tájékoztatja arról,
hogy gyermekük iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben a
szülõknek közösen kell dönteniük, továbbá, hogy a köztük
lévõ vita eldöntése a bíróság hatáskörébe tartozik, és gyer-
mekük jelentkezési lapját az iskolának akkor is továbbíta-
nia kell, ha a szülõk között nincs megállapodás.

A középfokú iskolai felvételi tájékoztató

1.1. A gimnázium, a szakközépiskola és a szakiskola
(a továbbiakban együtt: középfokú iskola) felvételi tájé-
koztatót készít, melyet minden év október 31-éig köteles
a honlapján nyilvánosságra hozni, valamint a közoktatás
információs rendszerében a nyilvánosság számára közzé-
tett, az iskolára vonatkozó dokumentumok között elhe-
lyezni. A Hivatal a közoktatás információs rendszerében
történõ nyilvánosságra hozatal tényét ellenõrzi.

1.2. A felvételi tájékoztatónak tartalmaznia kell a kö-
zépfokú iskola felvételi eljárásának rendjét, továbbá, ha az
iskola felvételi vizsgát tart, a vizsgára történõ jelentkezés
módját, a vizsga követelményeit, a vizsga idõpontját és
helyét, a vizsgázó teljesítményének értékelését, a jelentke-
zõk rangsorolásának módját, külön megjelenítve a közok-
tatási törvény 30. § (9) bekezdésében meghatározott tanu-
lók esetében alkalmazott speciális értékelési szabályokat.
A felvételi tájékoztatóban az iskolának közölnie kell az
OM azonosító számát, továbbá azokat a tanulmányi lehe-
tõségeket, amelyek közül a tanuló választhat [például álta-
lános tanterv alapján folyó oktatás, emelt szintû oktatás,
szakképzésben a szakmacsoport (a továbbiakban együtt:
tanulmányi terület) megnevezését] és a tanulmányi terüle-
tet jelölõ belsõ kódot.

1.3. A középfokú iskola a felvételi tájékoztatójában kö-
teles közzétenni, ha

1.3.1. részt vesz a kötelezõ felvételi feladatok ellátásá-
ban, megjelölve azt a felvételi körzetet, amelyben lakó-
hellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezõk
átvételi, felvételi kérelmét nem utasíthatja el,

1.3.2. egységes iskolaként az általános iskola feladatai
mellett a gimnázium, a szakközépiskola, a szakiskola fel-

adatai közül legalább egyet ellát, annak szabályait, hogy
az iskola tanulója a pedagógiai programban meghatározott
milyen feltételekkel léphet a kilencedik évfolyamra,

1.3.3. a nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal mû-
ködõ általános iskola az – általános iskola és a középiskola
feladatait ellátó – egységes iskola tagintézményeként mû-
ködik, akkor az iskola tanulója a kilencedik évfolyamra
milyen, a pedagógiai programban meghatározott feltéte-
lekkel léphet,

1.3.4. a többcélú közoktatási intézmény az általános
iskolai feladatok mellett a gimnáziumi, a szakiskolai, a
szakközépiskolai feladatok közül bármelyiket ellátja,
akkor azok a tanulók, akik a többcélú intézmény keretében
fejezték be az általános iskolai tanulmányaikat, a pedagó-
giai programban meghatározott feltételek szerint folytat-
hatják tanulmányaikat a megfelelõ iskolatípus szerinti
oktatásban.

1.4. A középfokú iskola a tanulmányi területek belsõ
kódját és az adott terület fõ jellemzõit az Oktatási és Kultu-
rális Minisztérium által a minisztérium honlapján szep-
tember 30-áig közzétett közleményben foglaltak szerint
állapítja meg, és október 15-éig elektronikus formában
megküldi a hivatalnak.

A felvételi kérelem benyújtása

2.1. A középfokú iskolai felvételi kérelmet a hivatal
által elkészített és a hivatal honlapján közzétett jelentke-
zési lapon kell benyújtani. A jelentkezési lap másolható.
A felvételi kérelem nem utasítható el azon az alapon, hogy
nem a közzétett jelentkezési lapon nyújtották be.
Amennyiben a jelentkezést nem a közzétett jelentkezési
lapon nyújtották be, a kérelemben érintett középfokú isko-
la a felvételi eljáráshoz szükséges adatok nyolc napon
belüli pótlására felszólítja a kérelem benyújtóját. Ha az
iskola – a közoktatásról szóló törvény 81. §-a (1) bekezdé-
sének a) pontja szerint – vallási, illetve világnézeti tekin-
tetben elkötelezett intézményként mûködik, külön lapon
kérheti a jelentkezõ nyilatkozatát a tekintetben, hogy elfo-
gadja-e az adott vallást, illetve világnézetet.

2.2. A jelentkezõ több jelentkezési lapot állíthat ki.
Minden jelentkezési lapon egy iskola tüntethetõ fel. Egy
jelentkezési lapon az iskola több tanulmányi területe is
megjelölhetõ. A jelentkezési lapokon a tanulmányi terület
1.4. pont szerint meghatározott belsõ kódját minden eset-
ben fel kell tüntetni.

2.3. A jelentkezési lapon a tanuló iskolai törzslapján
szereplõ neve és tanulói azonosító száma, továbbá a felvé-
teli eljáráshoz szükséges – az iskola által nyilvántartott –
személyes adatai tüntethetõk fel.

2.4.1. A jelentkezési lapot, ha a jelentkezõ iskolába jár
– és e rendelet másképp nem rendelkezik – az iskola küldi
meg a felvételt hirdetõ középfokú iskolának.
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2.4.2. A jelentkezési lapot, ha a jelentkezõ nem jár
iskolába, vagy tanulmányait külföldön végzi, a jelentkezõ
(a továbbiakban: egyéni jelentkezõ) küldi meg a felvételt
hirdetõ középfokú iskolának.

2.5. A kiskorú jelentkezési lapját mind a két szülõ, ha a
kiskorú gyámság alatt áll, a gyám (a továbbiakban együtt:
szülõ), továbbá – ha a jelentkezõ a tizennegyedik életévét
betöltötte és nem cselekvõképtelen – a jelentkezõ írja alá.
Nem kell a szülõ aláírása, ha a szülõi felügyeletet a bíróság
megszüntette, korlátozta, szüneteltette, vagy ha a szülõi
felügyelet azért szünetel, mert a szülõ cselekvõképtelen
vagy korlátozottan cselekvõképes, illetve ismeretlen
helyen tartózkodik, vagy jogai gyakorlásában ténylegesen
akadályozott. Azt, hogy a másik szülõ aláírására nincs
szükség, a szülõi felügyeletet gyakorló szülõnek kell iga-
zolnia.

2.6. A nagykorú, cselekvõképes személy jelentkezési
lapját a jelentkezõ írja alá.

2.7. Ha a jelentkezési lap kitöltésének az a célja, hogy
az általános iskolába járó, tanköteles tanuló az általános
iskolai tanulmányai befejezését követõen új tanulói jog-
viszonyt létesítsen, a jelentkezési lap kitöltését az általá-
nos iskola szervezi meg.

2.8. A felvételi kérelemre az iskola bejegyzést nem
tehet, azt nem javíthatja ki. Indokolt esetben az iskola fel-
hívja a tanuló, a szülõ figyelmét a hiányzó, a hibás, és az
elrontott adatokra, továbbá kezdeményezi azok kijaví-
tását.

2.9. A 2.4.1. pontban meghatározott esetben az iskola a
tanuló jelentkezési lapját akkor is továbbítja, ha azt a kü-
lön élõ szülõ nem írta alá, abban az esetben, ha a gyermek
továbbtanulásra való jelentkezésérõl a bíróság döntött,
vagy a szülõk a bírósági eljárást nem indították meg. Ez
utóbbi esetben az iskola értesíti mind a két szülõt, hogy
a köztük lévõ vita eldöntése a gyámhatóság, illetve a bíró-
ság hatáskörébe tartozik.

2.10. Ha a tanköteles tanuló a kilencedik évfolyamnál
alacsonyabb évfolyamra jelentkezik, a jelentkezési lapját
a szülõ is megküldheti a felvételt hirdetõ középiskolába.

2.11. Az általános iskola a 2.10. pontban meghatáro-
zott esetben is megszervezheti a jelentkezési lapok kitöl-
tését.

2.12. A jelentkezõnek – a jelentkezési lapok számától
függetlenül – ki kell állítania két példányban egy adatlapot
is (a továbbiakban: tanulói adatlap), melyben feltünteti,
hogy hány jelentkezési lapot állított ki, több jelentkezés
esetén – akkor is, ha ugyanarról az iskoláról van szó – fel-
tüntetve a felvételi kérelmek rangsorát. A rangsorolást
nem iskolánként, hanem tanulmányi területenként kell
elvégezni. A felvételi kérelmek rangsorolásáról a közép-
fokú iskola nem kérhet információt, a tanulói adatlapon
feltüntetett rangsorolást nem ismerheti meg. A tanulói
adatlapon fel kell tüntetni a tanulói azonosító adatokat is.

2.13. A 2.4.1. pontban meghatározott esetben a tanuló
osztályfõnöke átveszi a jelentkezési lapokat és a tanulói
adatlapokat, és ellenõrzi, hogy a tanulói azonosító adato-
kat, továbbá a tanulmányi területek belsõ kódját helyesen
tüntették-e fel a jelentkezési lapokon, valamint a tanulói
adatlapokon.

2.14. Az általános iskola a tanulók által kiállított
2.14.1. jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak,

a tanulói adatlap egy példányát pedig a hivatal által
mûködtetett felvételi központnak (továbbiakban Felvételi
Központ) küldi meg.

2.14.2. A tanulói adatlap második példányát borítékba
zárja, és a tanuló végleges döntéséig megõrzi oly módon,
hogy ahhoz – az e rendeletben meghatározott javítási lehe-
tõségen kívül – ne lehessen hozzáférni.

2.15. A 2.4.2. és a 2.10. pontokban meghatározott ese-
tekben a jelentkezési lap továbbításával egyidejûleg az
egyéni jelentkezõ, illetve a szülõ küldi meg a tanulói adat-
lapot a Felvételi Központ részére.

2.16. Ha a tanköteles tanuló nem nyújt be jelentkezési
lapot, az igazgató írásban tájékoztatja a tanulót és a szülõt
a tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos kötelezett-
ségekrõl és az e melléklet 14.1–14.4. pontjában szabályo-
zott eljárásról.

2.17. Az általános iskola az általános felvételi eljárás
idején egy alkalmat köteles biztosítani ahhoz, hogy a ta-
nuló és a szülõ közösen módosíthassa a tanulói adatlapot.
A módosítás egy új módosító tanulói adatlap kitöltésével
történik. A módosítás során az eredetileg benyújtott tanu-
lói adatlapon feltüntetett iskolához újabb tanulmányi terü-
let írható be, illetõleg az eredetileg beírt rangsor megvál-
toztatható, a beírt jelentkezések azonban nem törölhetõk.
Új tanulmányi terület csak az érintett középfokú iskolával
történt elõzetes egyeztetés alapján jelölhetõ meg. Az
egyeztetés tényét a középfokú iskolába eredetileg benyúj-
tott jelentkezési lapon kell feltüntetni. A módosító tanulói
adatlap kitöltésével a korábban kitöltött tanulói adatlap
érvényét veszti. Az általános iskola a módosító tanulói
adatlapokat megküldi a Felvételi Központnak, a többi
adatlapot visszaadja a tanulóknak.

A felvételi eljárás eredményének nyilvánosságra
hozatala az iskolában, a felvételi értesítés

3.1. A felvételt hirdetõ iskola legkésõbb az általa szer-
vezett utolsó felvételi vizsganapot követõ harmadik napon
kifüggeszti a felvételi eljárás eredményét, a jelentkezõk
rangsorolását az elért eredményekkel. A nyilvánosságra
hozatal során a jelentkezõ személyes adatai akkor alkal-
mazhatók, ha ahhoz a jelentkezõ, kiskorú jelentkezõ ese-
tén a szülõ is hozzájárult. A jelentkezõ, kiskorú jelentkezõ
esetén a szülõ kérheti, hogy az általuk megadott egyéni
adat (például jelige) felhasználásával tegyék közzé az elért
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eredményeket. A jelentkezési lap aláírása hozzájárulást
jelent ahhoz, hogy az elért eredményeket a jelentkezõ sze-
mélyes adataival hozzák nyilvánosságra, feltéve, hogy az
tartalmazza az e tényre történõ figyelmeztetést, továbbá
azt a tájékoztatást, hogy az elért eredmények a jelentkezõ
által megadott egyéni adattal is nyilvánosságra hozhatók.
Ha a jelentkezõ egyéni adat alkalmazását kéri, nyilatkoza-
tát és az egyéni adatát a jelentkezési lapra kell ráírnia. Ha
az egyéni adat a jelentkezési lapra nem lett rávezetve, az
legkésõbb a felvételi eljárás befejezésének napjáig az isko-
la igazgatójának vagy az általa kijelölt személynek átad-
ható.

3.2. A 2.4.1. pontban meghatározott esetben a közép-
fokú iskola a felvétellel kapcsolatos döntését megküldi
a jelentkezõnek, kiskorú jelentkezõ esetén a szülõnek,
továbbá, ha a jelentkezõ iskolába jár, az iskolának is
(a továbbiakban együtt: felvételi értesítés). Az iskola érte-
sítése jegyzék formájában is történhet. A felvételrõl szóló
értesítést a 2.4.2. pontban meghatározott esetben az egyéni
jelentkezõnek, a 2.6. pontban meghatározott esetben a
nagykorú tanulónak, a 2.10. pontban meghatározott eset-
ben pedig a szülõnek kell megküldeni, továbbá az utóbbi
esetben az általános iskolának is, ha az oda járó tanuló a
középfokú iskolába felvételt nyert. A 2.10. pontban meg-
határozott esetben az elutasításról szóló értesítést nem kell
megküldeni az általános iskolának, a jogorvoslati eljárás
eredményérõl pedig csak akkor kell az általános iskolát
értesíteni, ha ennek eredményeképp a tanuló a középisko-
lába felvételt nyert.

3.3. A felvételi eljárás költségei a szülõre, tanulóra nem
háríthatók át.

3.4. Ha az iskola a benyújtott felvételi kérelmek, illetve
a felvételi eljárás eredményeképpen megállapítja, hogy
a meghirdetett tanulmányi területen nem tudja elindítani
az oktatást, köteles errõl három munkanapon belül értesí-
teni a jelentkezõket, a fenntartót és a hivatalt.

3.5. A felvételi eljárásnak e mellékletben nem szabá-
lyozott kérdéseire a rendelet 9. számú mellékletében fog-
laltakat kell alkalmazni.

A szóbeli meghallgatás

4.1. Ha a középfokú iskola az e rendelet 17/A. § (3) be-
kezdésének c) pontjában meghatározott esetben szóbeli
meghallgatás keretében szóbeli vizsgát szervez, a szóbeli
vizsga kérdései az iskola pedagógiai programja alapján
meghatározott, és az iskola felvételi tájékoztatójában nyil-
vánosságra hozott követelményekre épülhetnek.

4.2. A jelentkezõ szóbeli meghallgatása az általános
felvételi eljárás idõszakában, az egységes, kompetencia-
alapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga után

tartható meg. A szóbeli meghallgatásra a középfokú iskola
legalább két napot köteles kijelölni.

4.3. A szóbeli meghallgatás nyilvános. A szóbeli meg-
hallgatás idõpontját a felvételi tájékoztatóban és az iskola
honlapján is nyilvánosságra kell hozni.

4.4. A felvételi eljárás eredményének a megállapításá-
nál a 4.1. pont alapján szervezett szóbeli vizsga eredménye
a felvételi eljárás egészében megszerezhetõ összesített
eredmény, összpontszám huszonöt százalékánál nem lehet
több.

4.5. Ha a helyi önkormányzat által fenntartott iskola az
általános felvételi eljárás keretében felvételi meghallgatást
kíván szervezni, ennek idõpontjáról értesíti a fenntartó
önkormányzat jegyzõjét, fõjegyzõjét.

4.6. Ha a helyi önkormányzat által fenntartott iskolák
által a felvételi meghallgatásra kitûzött idõpontok azonos
idõre esnének, a jegyzõ, fõjegyzõ az érdekelt iskolák igaz-
gatóival egyeztetve meghatározza a felvételi meghallgatá-
sok idõpontját oly módon, hogy azok különbözõ napokra
essenek. Ha az iskolák száma miatt ez nem lehetséges,
akkor azonos napon eltérõ idõpontok is kitûzhetõk. A fel-
vételi meghallgatás idõpontja nem eshet a tanév rendjérõl
szóló rendeletben meghatározott tanulmányi versenyek
fordulójának idõpontjaira.

Az írásbeli vizsga

5.1. A középfokú felvételi eljárásban csak központilag
kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal meg-
szervezett írásbeli vizsga tartható. Az iskola azt a szándé-
kát, hogy részt kíván venni a központilag szervezett vizs-
gán, továbbá a feladatlap igénylését a tanév rendjében
meghatározottak szerint közli a hivatallal.

5.2. A tanuló a központi, egységes követelmények sze-
rint szervezett írásbeli vizsgára való jelentkezését a Hiva-
tal által kiadott lapon december 10-éig küldheti meg köz-
vetlenül valamely általa választott, vizsgát szervezõ intéz-
ménybe.

A 9. évfolyamra történõ jelentkezés esetén mindkét
tárgyból külön-külön meg kell jelölni azt is, hogy a tanuló
az általános tanterv alapján folyó felkészítést nyújtó, illet-
ve a tehetséggondozó középfokú iskola írásbeli felvételi-
jén kíván-e részt venni, vagy akár mindkét típusú írásbe-
lire jelentkezik-e.

5.3. A központilag szervezett írásbeli vizsga csak a
hivatal által megküldött feladatlapokkal történhet, és a
javítást a hivatal által megküldött javítókulcs alapján kell
elvégezni. A feladatlapokat és a megoldási kulcsokat leg-
késõbb a vizsga napját követõ napon a hivatal a honlapján
közzéteszi.

5.4. A felvételi eljárás eredményének a megállapításá-
nál a központilag szervezett írásbeli vizsgán elérhetõ ered-
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mény a felvételi eljárás egészében megszerezhetõ összesí-
tett eredmény, összpontszám ötven százalékánál nem lehet
kevesebb.

5.5. A vizsgázókat az írásbeli vizsga megkezdése elõtt
tájékoztatni kell arról, hogy hol és mikor tekinthetik meg
az általuk elkészített és az iskola szaktanára által kiértékelt
dolgozatokat, és tehetnek észrevételt az értékelésre.

5.6. Az írásbeli vizsga kiértékelt feladatlapjait (dolgo-
zatait) a vizsgázó és szülõje az iskola képviselõjének
jelenlétében, az igazgató által meghatározott helyen és
idõben megtekintheti, azokról másolatot készíthet, és a
hivatalos javítókulcstól eltérõ értékelés esetén az értéke-
lésre észrevételt tehet. A jelentkezõ kérelmére és költségé-
re az iskola másolatot készít. A megtekintéshez – az írás-
beli vizsgát követõ nyolc napon belül – egy munkanapot
(nyolc órát) kell biztosítani. A vizsgázó észrevételeit
a megtekintést követõ elsõ munkanap végéig – tizenhat
óráig – adhatja le.

5.7. Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás
értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az igazgató
gondoskodik arról, hogy másik szaktanár is rendelkezésre
álljon az észrevételben foglaltak elbírálására, s azt lehetõ-
ség szerint az észrevételt tevõvel és az értékelõ pedagó-
gussal közösen, érdemben elbírálják. A bírálat eredményét
megfelelõ indokolással, írásban közölni kell az észrevételt
tevõvel. Ha az észrevételt tevõ fenntartja észrevételét, azt
az iratokkal együtt meg kell küldeni a hivatalnak. A hivatal
három munkanapon belül köteles dönteni, s döntésérõl
– a kézbesítéssel egyidejûleg – rövid úton (futár, telefax,
távbeszélõ) értesíteni az igazgatót. Az észrevétel benyúj-
tása és elbírálása nem érinti a tanulónak az iskola által
hozott felvételi döntéssel kapcsolatos jogorvoslati jogát.

5.8. Az írásbeli vizsga eredményérõl a vizsgát szervezõ
iskola – a hivatal által kiadott, a vizsga részletes eredmé-
nyeit tartalmazó, az iskola körbélyegzõjének lenyomatá-
val, valamint az igazgató vagy az általa kijelölt személy
aláírásával hitelesített értékelõ lapon – közvetlenül tájé-
koztatja a vizsgázókat. A vizsgázó kérelmére és költségére
a vizsgát szervezõ iskola másolatot készít a kijavított dol-
gozatról, és azt a bélyegzõjének lenyomatával, valamint az
igazgató vagy az általa kijelölt személy aláírásával hitele-
sítve átadja a vizsgázónak.

A felvételi eljárás rendje

6.1. A középfokú iskolába a tanulók az
– általános és a
– rendkívüli

felvételi eljárás keretében vehetõk fel. Az általános felvé-
teli eljárás – függetlenül attól, hogy ki az iskola fenntartó-
ja – a tanév rendjérõl szóló rendeletben meghatározott idõ-
pontban kezdõdik és ideig tart.

6.2. Az általános felvételi eljárás egy fordulóból áll.

A felvételi kérelmek feldolgozása

7.1. A Felvételi Központ a beküldött tanulói adatlapok
alapján iskolánként, azon belül tanulmányi területenként
elkészíti a jelentkezõk ábécé sorrendbe szedett jegyzékét
(a továbbiakban: jelentkezõk jegyzéke), és elektronikus
formában megküldi a középfokú iskoláknak.

7.2. A középfokú iskola igazgatója az iskolai felvételi
eljárás befejezését követõen tanulmányi területenként
elkészíti az ideiglenes felvételi jegyzéket. Az ideiglenes
felvételi jegyzéket úgy kell elkészíteni, hogy a jelentkezõk
jegyzékébe minden jelentkezõ neve mellé az igazgató be-
írja a felvétellel kapcsolatos döntését. Ha a jelentkezõ tel-
jesítette a felvételi követelményeket, a neve mellé a felvé-
teli rangsorban elfoglalt helye szerinti sorszámot kell beír-
ni. A felvételi eljárás során az azonos teljesítményt elérõ
tanulók közül a rangsor elkészítésénél elõnyben kell része-
síteni a halmozottan hátrányos helyzetû tanulót, ezt köve-
tõen azt a jelentkezõt, akinek a lakóhelye, ennek hiányá-
ban tartózkodási helye az iskola székhelyének, telephelyé-
nek településén található, illetve akinek sajátos helyzete
azt indokolja. A sajátos helyzetet az iskola házirendjében
kell szabályozni. Ha a jelentkezõ nem teljesítette a felvé-
teli követelményeket, a neve mellett ezt a tényt, s a felvé-
teli kérelem elutasítását az „E” betû alkalmazásával kell
beírni. Az ideiglenes felvételi jegyzéket – tájékoztatás cél-
jából, a 3.1. pontban meghatározottak alkalmazásával –
nyilvánosságra kell hozni.

7.3. A tanulói adatlapok módosításának feldolgozását
követõen a Felvételi Központ – elektronikus úton – kiegé-
szítheti az ideiglenes felvételi jegyzékben található név-
sort.

7.4. A középfokú iskola igazgatója a 7.2. pontban meg-
határozottak szerint elkészíti a végleges felvételi jegyzéket
és elektronikus formában megküldi a Felvételi Központ-
nak. A végleges felvételi jegyzéket kinyomtatva, minden
oldalát aláírásával és az iskola körbélyegzõjének lenyoma-
tával ellátva is meg kell küldenie a Felvételi Központnak.
Ha a középfokú iskola igazgatója rendelkezik legalább
fokozott biztonságú elektronikus aláírással, és a végleges
felvételi jegyzéket a saját fokozott biztonságú elektronikus
aláírásával ellátva küldi meg a Felvételi Központ részére,
a papír alapú hitelesítésre nincs szükség.

7.5. Az igazgató a végleges felvételi jegyzéken – tanul-
mányi területenként – feltünteti a felvehetõ tanulók létszá-
mát is.

7.6.1. A hivatal a felvételi jegyzékek alapján megálla-
pítja, hogy melyik iskola kinek a jelentkezését fogadta el.
Ha ugyanannak a jelentkezõnek több felvételi kérelmét is
elfogadták, a hivatal a tanulói adatlap alapján megállapít-
ja, hogy melyik kapta a tanulói adatlapon a legkisebb sor-
számot, és azt hagyja rajta a jelentkezést elfogadó iskola
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felvételi jegyzékén, a többi elfogadott jelentkezés adatait
pedig törli a felvételi jegyzékrõl.

7.6.2. A felvételi jegyzéken legfeljebb annyi jelentkezõ
maradhat, ahány tanulót az iskola az általa közölt adatok
szerint fel tud venni. Ha a rangsorolt jelentkezõk száma,
a jegyzék felülvizsgálata után meghaladja az iskola által
közölt felvehetõ tanulói létszámot, a hivatal a létszám
fölötti jelentkezõk adatait törli a jegyzékrõl. A hivatal a
jegyzéken maradókat a következõk szerint állapítja meg:
a legalacsonyabb sorszámból kiindulva, minden esetben
a következõ legalacsonyabb sorszámra lép mindaddig,
ameddig a megmaradók száma el nem éri az iskola által
megjelölt létszámot.

7.6.3. A törlés a jelentkezõ nevének oly módon történõ
áthúzásával történik, hogy ezáltal a tanulói azonosító ada-
tok olvashatók maradjanak. A hivatal a felvételi jegyzéken
záradék formájában feltünteti – betûvel és számmal – a
törölt jelentkezések darabszámát, valamint a törölt sorszá-
mokat.

7.6.4. A hivatal visszaküldi a tanulói adatlap alapján
egyeztetett felvételi jegyzéket a felvételt hirdetõ közép-
fokú iskolának.

A felvételi eredmények közlése

8. A felvételi jegyzék kézhezvétele után a felvételt hir-
detõ középfokú iskola – a jegyzéknek megfelelõen – meg-
küldi a felvételrõl vagy az elutasításról szóló értesítést a
jelentkezõnek és az általános iskolának. Az általános is-
kola értesítése jegyzék formájában is történhet.

A rendkívüli felvételi eljárás

9.1. Az iskola igazgatója a felvételi döntésekrõl szóló
értesítések megtörténte után a következõ tanév elsõ nap-
jáig rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

9.2. Abban az esetben, ha az általános felvételi eljárás
keretében a középiskolába felvehetõ tanulói létszám keve-
sebb mint kilencven százalékát sikerült betölteni, a rendkí-
vüli felvételi eljárást ki kell írni. A kiírást meg kell küldeni
a székhely szerint illetékes önkormányzat jegyzõjének,
fõjegyzõjének, továbbá a hivatalnak, amely a megküldött
és összesített adatokat közzéteszi az interneten, és megkül-
di a fõjegyzõk részére.

9.3. A rendkívüli felvételi eljárásban új jelentkezési
lapot kell benyújtani a felvételt meghirdetõ iskola által
meghatározott formában és idõpontig. A rendkívüli felvé-
teli eljárásban több jelentkezési lap is benyújtható, de egy
jelentkezési lapon csak egy iskola jelölhetõ meg. A felvé-
teli kérelmekrõl az iskola igazgatójának kell döntenie.

Felvétel a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János
Tehetséggondozó Programjába

10. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Hátrányos
Helyzetû Tanulók Arany János Tehetséggondozó Prog-
ramjába jelentkezõ tanulók a programba történõ beváloga-
tás után jelentkezési lapjukat elküldik abba az „Arany
János” programot indító iskolába, amelyikbe a pályázat
elbírálása folyamán bekerültek. A programba jelentkezõ
tanuló az adatlapján elsõ helyen rangsorolja ezen iskola
„Arany János” tanulmányi területét. A tanulónak jogában
áll más iskolát, tagozatot megjelölni, illetve a programba
való jelentkezésével kapcsolatos döntését módosítani.
A felvételi eljárással kapcsolatos idõpontokat a tanév
rendjérõl szóló rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

Az adatkezelés szabályai

11. A középfokú iskolák felvételi rendszerének adatbá-
zisából az eljárás során szerzett személyes adatokat – a fel-
vételi eljárás lezárását követõen – a hivatal legkésõbb
szeptember 15-éig törli a nyilvántartásából, egyúttal a sze-
mélyes adatokat tartalmazó papír alapú adathordozókat
megsemmisíti. A középfokú iskolai felvételi rendszer ada-
tait – személyazonosításra alkalmatlan módon – a hivatal
tárolja, kezeli, statisztikai célra felhasználhatja, továbbá
statisztikai felhasználás céljára átadhatja.

Felvétel a szakközépiskola, szakiskola szakképzõ
évfolyamára

12.1. Ha a szakiskola, szakközépiskola szakképzési
évfolyamára jelentkezõ nem az adott iskolában – az általá-
nos mûveltséget megalapozó oktatásban – megkezdett
tanulmányait kívánja folytatni, a tárgyév február 15-étõl
(keresztféléves képzés esetén a folyó tanév december 1-jé-
tõl) az iskola által meghatározott idõben kérheti felvételét
vagy átvételét.

12.2. A fegyveres erõk által fenntartott iskolákba és az
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által fenntartott
iskolákba a tanév rendjében meghatározott idõpontig lehet
benyújtani a jelentkezést, a központilag kiadott jelentke-
zési lapon. A felvételi döntésekre a pályaalkalmassági
vizsgálatok után kerül sor.

A jogorvoslati eljárás

13.1. A jelentkezés elutasítása esetén az iskola igazga-
tójának fel kell hívnia a jelentkezõ, kiskorú jelentkezõ ese-
tén a jelentkezõ és a szülõ figyelmét, hogy a közoktatási
törvény 83. §-ának (2) bekezdése alapján a döntés ellen
jogorvoslattal élhet.
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13.2. A jogorvoslati eljárást megindító kérelmet annak
az iskolának a fenntartójához kell benyújtani, amelyiknek
a döntésével a tanuló, a szülõ nem ért egyet. Ha több
jelentkezési kérelemmel kapcsolatos döntés ellen élnek a
jogorvoslat lehetõségével, egyidejûleg valamennyi felvé-
telirõl szóló döntést tartalmazó lapot továbbítani kell.

13.3. Az eljárást megindító kérelmeket az általános fel-
vételi eljárásban oly módon kell elbírálni, hogy a jogor-
voslati eljárás a tárgyév június 1-jéig befejezõdjék. Ha a
jelentkezõ tanköteles, a jogorvoslati eljárás eredményérõl
értesíteni kell azt az iskolát, amellyel a jelentkezõ tanulói
jogviszonyban áll. A 2.10. pontban leírt esetben csak
akkor kell értesíteni az általános iskolát, ha a jogorvoslati
eljárás eredményeképpen a tanuló a középiskolába felvé-
telt nyert.

A tankötelezettség teljesítésének figyelemmel kísérése,
a beiratkozás

14.1. A kötelezõ felvételi feladatot ellátó középfokú
iskola nevét és címét a fõjegyzõ a felvétel évének január
31. napjáig megküldi az általános iskolának. Az általá-
nos iskola köteles azt a helyben szokásos módon közzé-
tenni.

14.2. Ha a tanköteles tanulót nem vették fel iskolába,
annak az iskolának az igazgatója, amellyel tanulói jogvi-
szonyban áll, a felvétel évének június 20. napjáig értesíti
a tanuló állandó lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási
helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzõjét
annak érdekében, hogy a tankötelezettség teljesítését
figyelemmel tudja kísérni, valamint a megyei, fõvárosi
önkormányzat fõjegyzõjét, kérve, hogy a közoktatási tör-
vény 87. §-a (1) bekezdésének a) pontja, illetve 89. §-ának
a) pontja alapján nyújtson segítséget a tankötelezettség
teljesítéséhez.

14.3. Ha a tanköteles tanuló az általános iskola utolsó
évfolyamának elvégzése után tanulmányait a kötelezõ fel-
vételt biztosító szakiskola kilencedik évfolyamán kívánja
folytatni, jelentkezési lapját az iskolának, tanulói adatlap-
ját pedig a Felvételi Központnak meg kell küldeni. Az
iskola a jelentkezést tudomásul veszi, és errõl értesíti az
3.2. pontban felsoroltakat.

14.4. Ha a tanköteles tanulót az utolsó tanítási napig
nem vették fel iskolába, annak az iskolának az igazgatója,
amellyel tanulói jogviszonyban áll, értesíti a szülõt arról,
hogy gyermekét köteles beíratni a kötelezõ felvételt bizto-
sító iskolába, és a tanuló törzslapjának másolatát megküldi
a kötelezõ felvételt biztosító iskola részére.

14.5. Az iskolai beiratkozások idõpontját – a tanév
rendjében megállapított keretek között – az iskola igazga-
tója határozza meg. Az idõpontot – a helyben szokásos
módon – legalább tizenöt nappal korábban nyilvánosságra
kell hozni.

14.6. Ha a tanulót rendkívüli felvételi eljárás keretében
vették fel az iskolába, a beiratkozásának idõpontját – a
14.7. pontban meghatározott kivétellel – az iskola igazga-
tója állapítja meg.

14.7. A 14.3. pontban meghatározott esetben a kötele-
zõ felvételt biztosító iskolába a szülõ a gyermekét az is-
kola által meghatározott napon köteles beíratni, kivéve, ha
igazolja, hogy gyermeke másik iskolával létesített tanulói
jogviszonyt. A beíratás napját az iskola minden év augusz-
tus 5-éig köteles – a helyben szokásos módon – nyilvános-
ságra hozni. A kötelezõ felvételt biztosító iskola igazga-
tója értesíti a jegyzõt, ha a tanulót nem íratták be az isko-
lába, illetve nem igazolják, hogy tanulói jogviszonyt léte-
sített.

14.8. A középfokú iskola a tanköteles tanuló beiratko-
zásáról értesíti azt az általános iskolát, amelyikben a tanul-
mányait folytatta.

Felvétel az alapfokú mûvészetoktatási intézményekbe
és a kollégiumokba

15.1. Az alapfokú mûvészetoktatási intézményekbe
külön jelentkezési lap benyújtásával kell jelentkezni.
A felvételi eljárás rendjét – figyelembe véve e rendelet
17. §-ának (4) bekezdésében foglaltakat – az iskola igaz-
gatója határozza meg. A kollégiumokban a jelentkezés
idejérõl a kollégium igazgatója, vezetõje dönt. Ezt az idõ-
pontot legalább hatvan nappal korábban – a helyben szo-
kásos módon – nyilvánosságra kell hozni.

15.2. Az alapfokú mûvészetoktatási intézményekben
és a kollégiumokban a beiratkozás idõpontját az iskola,
a kollégium igazgatója, vezetõje határozza meg. A be-
iratkozás idõpontját legalább harminc nappal korábban
– a helyben szokásos módon – nyilvánosságra kell hozni.

Határidõk

16. A középfokú iskolai felvételi eljárással kapcsolatos
határidõket az oktatási és kulturális miniszter évente,
a tanév rendjérõl szóló miniszteri rendeletben határozza
meg.
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KÖZLEMÉNYEK

Állami felsõoktatási intézmények alapító okiratai

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem
alapító okirata

2008.

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) 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, amelynek jogelõdei:

– 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 Gusz-
táv 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. utasítás
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.) Minisztertanácsi hatá-
rozattal 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 elneve-
zésérõl szóló 1950. évi 35. tvr. alapján Budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem, az 1953. évi 7. tvr.-ben pedig
már Eötvös 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:
szakágazat: 854200
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 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, egyéb felnõttképzési és az ágazati törvényekben meghatározott egyéb képzési feladatok
megvalósításában.

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

nyelvekbõl.
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– A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudományterületeken alap-, alkalmazott és kísérleti kutatásokat és fej-
lesztéseket, 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 tevé-

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

boratóriumi szolgáltatást, kollégiumi elhelyezést, kulturális és sportolási lehetõséget nyújt, továbbá olyan szolgáltatá-
sokat, 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 szervezetében lát el

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

valamint 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
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:

8541 felsõ szintû, nem felsõfokú oktatás,
8542 felsõfokú oktatás,
8510 iskolai elõkészítõ oktatás,
8520 alapfokú oktatás,
8531 általános középfokú oktatás,
8532 szakmai középfokú oktatás,
5629 egyéb vendéglátás,
8891 gyermekek napközbeni ellátása,
8899 egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül, m.n.s.
6203 számítógép-üzemeltetés,
6312 világháló-portál szolgáltatás,
5811 könyvkiadás,
5812 címtárak, levelezõjegyzékek kiadása,
5814 folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása,
5819 egyéb kiadói tevékenység,
5821 számítógépes játék kiadása,
5829 egyéb szoftverkiadás,
5920 hangfelvétel készítése, kiadása,
7211 biotechnológiai kutatás, fejlesztés,
7219 egyéb természettudományi, mûszaki kutatás, fejlesztés,
7220 társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés,
9101 könyvtári, levéltári tevékenység,
9102 múzeumi tevékenység,
9103 történelmi hely, építmény, egyéb látványosság mûködtetése,
9311 sportlétesítmény mûködtetése,
8560 oktatást kiegészítõ egyéb tevékenység,
7490 egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység, m.n.s.
8552 kulturális képzés,
8559 m.n.s. egyéb oktatás.
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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;

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, gazdaságtudományok, informatika, jogi és igazgatási, pedagóguskép-
zés, társadalomtudomány, természettudomány;

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, amelyen doktori képzés, doktori fokozat odaítélés folyik:
– bölcsészettudományok,
– mûszaki tudományok,
– társadalomtudományok,
– természettudományok.

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

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

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

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

– 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:

7112 mérnöki tevékenység, mûszaki tanácsadás,
7120 mûszaki vizsgálat, elemzés,
6201 számítógépes programozás,
6202 információ-technológiai szaktanácsadás,
6209 egyéb információ-technológiai szolgáltatás,
6311 adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás,
6820 saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
1723 irodai papíráru gyártása,
1812 nyomás (kivéve: napilap),
1813 nyomdai elõkészítõ tevékenység,
1820 egyéb sokszorosítás,
4761 könyv-kiskereskedelem,
4762 újság-, papíráru-kiskereskedelem,
7990 egyéb foglalás,
8551 sport, szabadidõs képzés,
9319 egyéb sporttevékenység,
9329 m.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidõs tevékenység,
4776 dísznövény kiskereskedelme,
8230 konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése,
7021 PR, kommunikáció,
7022 üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás,
5520 üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás,
4222 elektromos, híradás-technikai célú közmû építése,
4322 víz-, gáz-, fûtés-, légkondicionáló szerelés,
4321 villanyszerelés,
8020 biztonsági rendszer szolgáltatás,
4329 egyéb épületgépészeti szerelés.

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. 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 szervezeti tagolása (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.
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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.

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 29937-3/2007. számú alapító okirat módosításával készült és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat szövegét tartalmazza.

14. Jelen alapító okirat az aláírás napján lép hatályba.

Budapest, 2008. február 29.

3365-5/2008.

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 Dunaújvárosi Fõiskola
alapító okirata

2008.

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. ha-
tározat 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 Dunaújvárosi Fõ-
iskolai 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.

6. Az intézmény szakágazati besorolása és az alapvetõ szakfeladat száma:
szakágazat: 854200
jellemzõ szakfeladat: 803218

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

nyú továbbképzést folytathat, s e képzésben oklevelet ad ki.
– Az oktatási miniszternek az 1993. évi LXXX. törvény alapján kiadott szakindítási engedélyek alapján kifutó rend-

szerben fõiskolai szintû képzést folytat.
– A 8.1.2. pontban meghatározott szakmacsoportban felsõfokú szakképzést 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 felsõokta-
tásnak nem minõsülõ szakképzési és az ágazati törvényekben meghatározott egyéb képzési feladatok megvalósítá-
sában.

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

– 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.
– Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére saját szervezetében tankönyv- és jegyzetellátást, könyvtári és

laboratóriumi szolgáltatást, kollégiumi elhelyezést, kulturális és sportolási lehetõséget nyújt, továbbá olyan szol-
gáltatásokat, 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 szervezetében 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 egy-
ségeket 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:

8542 felsõfokú oktatás,
8559 máshova nem sorolt felnõtt és egyéb oktatás,
7219 egyéb természettudományi, mûszaki kutatás, fejlesztés,
7220 társadalomtudományi, humán kutatás-fejlesztés,
8899 máshová nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül,
9101 könyvtári, levéltári tevékenység,
9311 sportlétesítmény mûködtetése,
9319 egyéb sporttevékenység.

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

képzési területek:
– gazdaságtudományok,
– informatika,
– mûszaki,
– pedagógusképzés,
– társadalomtudományi;
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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 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 kultúramûvelés és fejlesztés, mûvészeti, szaktanácsadói és egyéb te-

vékenység;
– az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak hasznosítása (kiadói tevékenység, nyomdaipari szolgáltatások,

nyomdaipari termékek gyártása, üzemi étkeztetés, sportlétesítmények, oktatást szolgáló helyiségek, valamint kol-
légiumi szálláshelyek bérbeadása);

– nyelvvizsgáztatási tevékenység,
– az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak hasznosítása.

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

kiegészítõ tevékenységek:
4761 könyv-kiskereskedelem,
5590 egyéb szálláshely szolgáltatás,
6820 saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
7320 piac- és közvélemény-kutatás,
8560 oktatást kiegészítõ tevékenység,
8219 fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás,
7311 reklámügynöki tevékenység,
9499 máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység,
5811 könyvkiadás.
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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:
nincs az intézménynek vállalkozási tevékenysége.

9. Az intézmény szervezeti tagolása (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, ill. üzemeltetési
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 29937-1/2007. számú alapító okirat módosításával készült és a módosításokkal egységes szerke-
zetbe foglalt alapító okirat szövegét tartalmazza.

14. Jelen alapító okirat az aláírás napján lép hatályba.

Budapest, 2008. február 29.

3365-25/2008.
Dr. Hiller István s. k.,

oktatási és kulturális miniszter
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2. számú 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.

Mûvelési 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. számú 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. számú 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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A Debreceni Egyetem
alapító okirata

2008.

A Debreceni 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) bekezdés b) pontja alapján az alábbi alapító okiratot adom ki:

Az intézmény történelmi gyökerei visszanyúlnak a Debreceni Református Kollégium alapításáig (1538), amelynek ké-
sõbb kialakult három akadémiai tagozatára alapozva jött létre a Debreceni magyar királyi Tudományegyetem az 1912.
évi XXXVI. törvénycikk alapján. 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 létreho-
zott intézmény jogelõdei:
– a Debreceni Agrártudományi Egyetem, amely a Debreceni Agrártudományi Egyetem létesítésérõl szóló 1970. évi

20. sz. tvr.-tel és a debreceni Agrártudományi Egyetem létesítésérõl szóló 1970. évi 20. sz. tvr. végrehajtásáról szóló
1028/1970. (VIII. 7.) Korm. határozattal jött létre az 1868. évben létrehozott Országos Felsõbb Gazdasági Tanintézet,
majd az 1906-tól Debreceni magyar királyi Gazdasági Akadémia jogutódaként; és az ennek szervezetében mûködõ,
1947-ben alapított Karcagi Kutatóintézet, továbbá az 1927-ben alapított Nyíregyházi Kutató Központ;

– a Debreceni Orvostudományi Egyetem, amelynek jogelõdje az 1912. évi XXXVI. törvénycikk alapján létrehozott
Debreceni magyar királyi Tudományegyetembõl az orvostudományi egyetemek szervezetének és mûködésének átme-
neti szabályozásáról szóló 27/1951. (I. 28.) MT sz. rendelettel önálló egyetemként létrehozott orvostudományi egye-
tem;

– a Hajdúböszörményi Wargha István Pedagógiai Fõiskola, amely a tanárképzõ fõiskolán folyó képzésrõl szóló 1970.
évi 25. sz. tvr. és a Nyíregyházi Tanárképzõ Fõiskolán az óvónõképzés megszervezésérõl szóló 153/1971. (MK 16.)
MM számú utasítás alapján a Nyíregyházi Tanárképzõ Fõiskola intézeteként jött létre és a fõiskolákról szóló
1048/1990. (III. 21.) MT határozat szerint Hajdúböszörményi Óvóképzõ Fõiskolaként mûködött;

– a Kossuth Lajos Tudományegyetem, amely az 1912. évi XXXVI. törvénycikk alapján létrehozott Debreceni magyar
királyi Tudományegyetem jogutód felsõoktatási intézménye, amely Kossuth Lajos nevét 1952-ben vette fel. Az Ybl
Miklós Mûszaki Fõiskola debreceni tagozata 1995-tõl, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõiskola debreceni konzervató-
riuma 1998-tól került az egyetem szervezetébe.

1. Az intézmény hivatalos neve: Debreceni Egyetem.
Rövidített megnevezése: DE.
Angol nyelvû megnevezése: University of Debrecen.

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: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
4.2. telephelyei:

4220 Hajdúböszörmény, Désány I. u. 1–9.,
5300 Karcag, Kisújszállási u. 166.,
4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2.,
4400 Nyíregyháza, Westsik Vilmos u. 4–6.

4.3. Az intézmény székhelyen kívüli képzésének székhelye:
RO 410209 Oradea, Str. Primariei, Nr. 36.
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4.4. Az intézmény által alapított és fenntartott közoktatási intézmény:
– neve: Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Napközi Otthonos Óvoda

címe: 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.,

– neve: Debreceni Egyetem Gyakorló Óvodája
címe: 4220 Hajdúböszörmény, Désány I. u. 1–9.,

– neve: Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma
címe: 4029 Debrecen, Csengõ út 4.,

– neve: Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Általános Iskolája
címe: 4024 Debrecen, Kossuth u. 33.,

– neve: Debreceni Egyetem Arany János Gyakorló Általános Iskolája
címe: 4026 Debrecen, Hajó u. 18–20.

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

6. Az intézmény szakágazati besorolása és az alapvetõ szakfeladat száma:
szakágazat: 854200
jellemzõ szakfeladat: 851121

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

7.1. Az intézmény részjogkörû költségvetési egységei:
– Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum

címe: 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.,
– Debreceni Egyetem Agrár- és Mûszaki Tudományok Centruma

címe: 4032 Debrecen, Böszörményi út 138.,
– Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok

címe: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

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, osztat-
lan 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 felsõokta-
tásnak nem minõsülõ szakképzési és az ágazati törvényekben meghatározott egyéb képzési feladatok megvalósítá-
sában.

– Az intézmény szervezeti és mûködési szabályzatának mellékletében foglalt területeken, az erre vonatkozó külön
jogszabály rendelkezései szerint részt vesz a szakorvos-, a szakfogorvos-, a szakgyógyszerész-, klinikai szakpszi-
chológus, a népegészségügyi szakember képzésében, beleértve más felsõfokú végzettséggel rendelkezõk egészség-
ügyi szak- és továbbképzését.

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

– Az Ftv.-ben foglaltak alapján részt vesz az egészségügy és agrárgazdaság körébe tartozó feladatok ellátásában a vo-
natkozó külön jogszabályok rendelkezései szerint.
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– Közoktatási intézmény alapítójaként és fenntartójaként közoktatási feladatokat lát el, pedagógusképzést folytató
intézményként gyakorló közoktatási intézmény fenntartója.

– A gyakorlati képzés céljaira tanüzemet, tangazdaságot üzemeltet.
– Egészségügyi ellátás céljából egészségügyi szolgáltatót létesít és tart fenn klinikai központként.
– A nemzeti és az egyetemes kultúra és a mûvészetek közvetítésével, mûvelésével és fejlesztésével, az anyanyelvi és

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

leszti és ápolja.
– Tankönyv- és jegyzetkiadást, taneszköz-fejlesztést 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 szol-
gáltatásokat, amelyek a hallgatók beilleszkedését, egészséges életvitelét és egészségügyi ellátását szolgálják.

– Diákotthoni szolgáltatást nyújt.
– Könyvtára – nemzeti gyûjtõkörû könyvtárként � részt vesz a tudományos és szakkönyvtári ellátásban.
– Az alkalmazásában lévõ közalkalmazottak ellátásával kapcsolatos feladatokat végez, a vonatkozó jogszabályok szerint.
– Az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és folyamatos fejlesztésével kapcsolatban saját szervezetében 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 egy-
ségeket 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.

Alaptevékenységek TEÁOR szerinti felsorolása:

8542 felsõfokú oktatás,
0143 ló, lóféle tenyésztése,
0145 juh, kecske tenyésztése,
0161 növénytermesztési szolgáltatás,
0162 állattenyésztési szolgáltatás,
0210 erdészeti, egyéb erdõgazdálkodási tevékenység,
5629 egyéb vendéglátás,
5811 könyvkiadás,
5829 egyéb szoftverkiadás,
5920 hangfelvétel készítése, kiadása,
6201 számítógépes programozás,
6203 számítógép-üzemeltetés
6311 adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás,
7112 mérnöki tevékenység, mûszaki tanácsadás,
7211 biotechnológiai kutatás, fejlesztés,
7219 egyéb természettudományi, mûszaki kutatás, fejlesztés,
7220 társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés,
8520 alapfokú oktatás,
8531 általános középfokú oktatás,
8541 felsõ szintû, nem felsõfokú oktatás,
8552 kulturális képzés,
8559 máshova nem sorolt egyéb oktatás,
8560 oktatást kiegészítõ tevékenység,
8610 fekvõbeteg-ellátás,
8621 általános járóbeteg-ellátás,
8622 szakorvosi járóbeteg-ellátás,
8623 fogorvosi járóbeteg-ellátás,
8690 egyéb humán-egészségügyi ellátás,
8891 gyermekek napköziben ellátása,
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8899 máshova nem sorolt szociális ellátás bentlakás nélkül,
8510 iskolai elõkészítõ oktatás,
8551 sport-szabadidõs képzés,
9101 könyvtári, levéltári tevékenység,
9311 sportlétesítmény mûködtetése,
9312 sportegyesületi tevékenység,
9319 egyéb sporttevékenység.

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,
– társadalomtudományi,
– természettudomány;

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

székhelyen kívül:
– agrár (Nagyvárad, RO 410209 Oradea, Str. Primariei, Nr. 36.);

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

8.1.2. Felsõfokú szakképzés szakmacsoportja, amelyben az intézmény szakképzést folytat, illetve folytathat
székhelyen, telephelyen:
– egészségügy,
– egyéb szolgáltatások,
– elektrotechnika-elektronika,
– informatika,
– kereskedelem, marketing, üzleti adminisztráció,
– közgazdaság,
– mezõgazdaság,
– mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció,
– oktatás,
– szociális szolgáltatások,
– ügyvitel.

8.1.3. Tudományterület, amelyen doktori képzés, doktori fokozat odaítélés folyik:
– agrártudományok,
– bölcsészettudományok,
– orvostudományok,
– társadalomtudományok,
– természettudományok.
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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;
– kivételes zenei tehetségû fiatalok számára elõkészítõ tagozat mûködtetése;
– a képzéshez kapcsolódó tudományterületeken kultúramûvelés és fejlesztés, mûvészeti, szaktanácsadói és egyéb te-

vékenység;
– egészségbiztosítás által nem finanszírozott gyógyító, egészségügyi és népegészségügyi szolgáltatás;
– 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.

Kiegészítõ tevékenységek TEÁOR szerinti felsorolása:
0170 vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás,
5221 szárazföldi szállítást kiegészítõ szolgáltatás,
5520 üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás,
5590 egyéb szálláshely-szolgáltatás,
5814 folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása,
6209 egyéb információ-technológiai szolgáltatás,
6820 saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
7022 üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás,
7120 mûszaki vizsgálat, elemzés,
7490 máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység,
7820 munkaerõ-kölcsönzés,
7830 egyéb emberi erõforrás ellátás, -gazdálkodás,
8230 konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése,
8299 máshova nem sorolt egyéb kiegészítõ üzleti 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:
nincs az intézménynek.

9. Az intézmény szervezeti tagolása (az 1. számú mellékletnek megfelelõen):

9.1. Az intézményben oktatási, tudományos kutatási szervezeti egységként kar, intézet, ezeken belül tanszék, nem önálló
tanszék, tanszékcsoport, kihelyezett tanszék, kutatóintézet, klinika, doktori iskola és tangazdaság mûködik.
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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,
– Gyógyszerésztudományi Kar,
– Fogorvostudományi Kar,
– Állam- és Jogtudományi Kar,
– Bölcsészettudományi Kar,
– Közgazdaságtudományi Kar,
– Informatikai Kar,
– Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar,
– Mezõgazdaságtudományi Kar,
– Természettudományi és Technológiai Kar,
– Mûszaki Kar,
– Egészségügyi Kar,
– Hajdúböszörményi Pedagógiai Fõiskolai Kar,
– Népegészségügyi Kar,
– Zenemûvészeti Kar.

Az intézményben agrár- és mûszaki tudományok centruma és orvos- és egészségtudományi centrum mûködik.

9.2. Az intézményben kollégiumi, könyvtári, nyelvoktatási, informatikai, gyakorló iskolai, gyakorló óvodai, kiadói fel-
adatot ellátó szolgáltató szervezeti egységek mûködnek.

9.3. Az intézmény mûködtetési feladatainak ellátásához funkcionális szervezeti egységként tervezési és gazdálkodási
egységeket, gazdasági fõigazgatóságot, rektori hivatalt, központi igazgatóságot és belsõ ellenõrzési szervezetet 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, 390189-2004/0100 számú vagyonkezelési szerzõdéssel.

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

10.3. További, az intézmény használatában lévõ ingatlanok és a használat jogcíme: 2. és 3. számú melléklet szerint.

11. Az intézmény hallgatói létszáma:
– az Ftv.-ben meghatározottak szerint felvehetõ maximális hallgatói létszám 29800 fõ, amely számított hallgatói lét-

számként 23031 fõ;
– az idegen nyelven folyó költségtérítéses képzésben résztvevõk száma ebbõl: 795 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 26378-1/2007. számú alapító okirat módosításával készült és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat szövegét tartalmazza.

14. Jelen alapító okirat az aláírás napján lép hatályba.

Budapest, 2008. február 29.

3365-4/2008.

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

A DEBRECENI EGYETEM HASZNÁLATÁBAN LEVÕ INGATLANOK LISTÁJA
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Sorszám Megye Cím
Helyrajzi

szám
Használatba

vétel éve
Használó szervezet

Összesen

ha m2 Ak., fill.

1 Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyíregyháza Sóstói út 2. 1398/1 1999 OEC 4346 0,00

2 Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyíregyháza Sóstói út 4. 1398/2 2005 OEC 4370 0,00

3 Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyíregyháza Bethlen G. u. 58–60. 5847/3 1992 OEC 2870 0,00



3. számú melléklet

A DEBRECENI EGYETEM ÁLTAL TARTÓSAN BÉRBE VETT INGATLANOK LISTÁJA
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sor-
szám

Megye Cím
Helyrajzi

szám

bérbevétel
bérbe adó

összesen

kezdete lejárta ha m2 Ak., fill. rendeltetés

1 Hajdú-Bihar Debrecen Látókép
0334/1

a alrészlete
1999 2009.03.31 ÁPV Rt. / NFA 79 5428 3244,11 szántó

2 Hajdú-Bihar Debrecen Bem tér 18/c 21066/2 határozatlan MTA ATOMKI 898 helyiségek

3 Hajdú-Bihar Debrecen Kassai út 26. 10796/11 2004 HUNÉP CAMPUS HOTEL Rt. 2 352 Diákotthon PPP

4 Hajdú-Bihar Debrecen Móricz Zs. krt.22. 22227 2001 2021 HUNÉP UNIVERSAL Rt. 1-2 épület alagsor Családorvosi Tanszék PPP

5 Hajdú-Bihar Debrecen Móricz Zs. krt.22. 22227 2002 2021 HUNÉP INVEST Rt. 1-2 épület tetõtér Aneszteziológiai Tanszék PPP

6 Hajdú-Bihar Debrecen Móricz Zs. krt.22. 22227 2003 2023 HUNÉP INVEST Rt. 2-3 épület alagsor Magatartástudományi Intézet PPP



A Budapesti Mûszaki Fõiskola
alapító okirata

2008.

A Budapesti Mûszaki Fõiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-
vény 88. §-a, valamint a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. §-ának (1) bekez-
dése és a 115. § (2) 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 három, több mint
100 éves iparoktatási múlttal rendelkezõ jogelõdje:

– a Bánki Donát Mûszaki Fõiskola, amely a Bánki Donát Gépipari Mûszaki Fõiskola létesítésérõl szóló 1969. évi
25. sz. tvr. és a Bánki Donát Gépipari Mûszaki Fõiskola irányításáról, képzési idejérõl, valamint a budapesti Felsõ-
fokú Gépipari Technikum átszervezésével kapcsolatos átmeneti intézkedésekrõl szóló 1033/1969. (VIII. 31.)
Korm. határozat alapján létesült � Bánki Donát Gépipari Mûszaki Fõiskola néven �, a budapesti Felsõfokú Gépipa-
ri Technikum átszervezésével;

– a Kandó Kálmán Mûszaki Fõiskola, amely a Kandó Kálmán Villamosipari Mûszaki Fõiskola létesítésérõl szóló
1969. évi 6. sz. tvr. és a Kandó Kálmán Villamosipari Mûszaki Fõiskola kari tagozódásáról, képzési idejérõl és irá-
nyításáról szóló 1007/1969. (III. 4.) Korm. határozat alapján jött létre � Kandó Kálmán Villamosipari Mûszaki Fõ-
iskola néven �, a Felsõfokú Híradás- és Mûszeripari Technikum és a Felsõfokú Villamosgépipari Technikum egye-
sítésével; és

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

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

(röviden: Budapest Tech).

2. Az intézmény alapítója a Magyar Köztársaság Országgyûlése.

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

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

– 8000 Székesfehérvár, Budai út 45.

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

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

6. Az intézmény szakágazati besorolása és az alapvetõ szakfeladat száma:
szakágazat: 854200
jellemzõ szakfeladat: 803218

7. Az intézményhez részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv nem tartozik.
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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 és mesterképzést, továbbá szakirá-
nyú továbbképzést folytathat, s e képzésben oklevelet ad ki.

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

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

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

– A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudományterületeken 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.
– Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére saját szervezetében tankönyv- és jegyzetellátást, könyvtári és

laboratóriumi szolgáltatást, kollégiumi elhelyezést, kulturális és sportolási lehetõséget nyújt, továbbá olyan szol-
gáltatásokat, 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 szervezetében 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 egy-
ségeket 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:
8542 felsõfokú oktatás,
8541 felsõ szintû, nem felsõfokú oktatás,
8559 máshova nem sorolt egyéb oktatás,
8899 máshová nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül,
6311 adatfeldolgozás, web hoszting szolgáltatás,
5829 egyéb szoftverkiadás,
7219 egyéb természettudományi, mûszaki kutatás, fejlesztés,
7220 társadalomtudományi humán kutatás, fejlesztés,
9101 könyvtári, levéltári tevékenység,
9103 történelmi hely, építmény, egyéb látványosság mûködtetése,
9311 sportlétesítmény mûködtetése,
5590 egyéb szálláshely szolgáltatás,
5520 üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás,
5510 szállodai tevékenység.
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8.1.1. Képzési terület és képzési szint, amelyeken az intézmény képzést folytat, illetve folytathat
képzési terület:

– gazdaságtudományok,
– informatika,
– mûszaki,
– pedagógusképzés;

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

mesterképzés székhelyen, telephelyen: gazdaságtudományok, informatika, mûszaki, pedagógusképzés;

székhelyen kívül: nincs.

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

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

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

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

meneti követelményekben, a szakmai és vizsgakövetelményekben és a tantervekben, illetve szakképzési 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 kultúramûvelés és fejlesztés, mûvészeti, szaktanácsadói és egyéb te-

vékenység;
– az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak hasznosítása (kiadói tevékenység, nyomdaipari szolgáltatások,

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

– nyelvvizsgáztatási tevékenység.

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

kiegészítõ tevékenységek:
7490 máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység,
7112 mérnöki tevékenység, mûszaki tanácsadás,
7120 mûszaki vizsgálat, elemzés,
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6202 információ-technológiai szaktanácsadás,
6201 számítógépes programozás,
6203 számítógép-üzemeltetés,
3299 egyéb máshova nem sorolt feldolgozóipari tevékenység,
1812 nyomás (kivéve napilap),
1813 nyomdai elõkészítõ tevékenység,
1814 könyvkötés (kapcsolódó tevékenység),
1820 egyéb sokszorosítás,
5814 folyóirati, idõszaki kiadvány kiadása,
5819 egyéb kiadói tevékenység,
6820 sajt tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása,
8551 sport és szabadidõ képzés,
8560 oktatást kiegészítõ tevékenység,
9319 egyéb sporttevékenység,
3320 ipari gép, berendezés üzembe helyezése,
6209 egyéb információ-technológiai szolgáltatás,
6920 számviteli, könyvvizsgálói, adószakértõi tevékenység,
8299 máshova nem sorolt kiegészítõ üzleti szolgáltatás,
8230 konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése,
7320 piac-, közvélemény-kutatás,
7739 egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése.

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 szervezeti tagolása (az 1. számú mellékletnek megfelelõen):

9.1. Az intézményben oktatási, tudományos kutatási szervezeti egységként karok, központok mûködnek. A karok egy
vagy több szakmailag összetartozó, a 8.1.1. pont szerinti képzési területeken, képzési szinteken folyó képzés feladatai-
nak ellátását szervezik. A karokon belül intézet, szakcsoport mûködik.

9.2. Az intézményben szolgáltató szervezeti egységként könyvtári szolgáltatási és információs feladatokat ellátó könyv-
tár, valamint nevelési és szociális feladatokat ellátó kollégium mûködik.
9.3. Az intézmény mûködtetési feladatainak ellátásához funkcionális szervezeti egységként gazdasági, mûszaki szolgál-
tató feladatokat ellátó gazdasági és mûszaki fõigazgatóságot, igazgatási, szervezési tevékenységet végzõ rektori hivatalt,
valamint belsõ ellenõrzési feladatokat ellátó belsõ ellenõrzési csoportot tart fenn.

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

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

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

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 13800 fõ, amely számított hallgatói lét-
számként 10701 fõ;
– az idegen nyelven folyó költségtérítéses képzésben résztvevõk száma ebbõl: 19 fõ.

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

13. Az alapító okirat a 25523-1/2007. számú alapító okirat módosításával készült és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat szövegét tartalmazza.

14. Jelen alapító okirat az aláírás napján lép hatályba.

Budapest, 2008. február 29.

3365-3/2008.

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter
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A Budapesti Gazdasági Fõiskola
alapító okirata

2008.

A Budapesti Gazdasági 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) be-
kezdése 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, amelynek jogelõd-
jei:

– a Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Fõiskola, amely – a Felsõfokú Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Szakiskola átszervezésével – a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Fõiskola irányításáról, kari tagozódásáról és képzési
idejérõl szóló 1034/1969. (VIII. 31.) Korm. határozat alapján létesült (hivatalos neve 1992-ben bõvült ki az „Idegen-
forgalmi” megjelöléssel);

– a Külkereskedelmi Fõiskola, amely a Külkereskedelmi Fõiskola létesítésérõl szóló 1971. évi 19. sz. tvr. és a Külkeres-
kedelmi Fõiskola irányításáról, képzési idejérõl, valamint a Budapesti Felsõfokú Külkereskedelmi Szakiskola átszer-
vezésével kapcsolatos átmeneti intézkedésekrõl szóló 1034/1971. (IX. 8.) Korm. határozat alapján jött létre a Felsõfo-
kú Külkereskedelmi Szakiskola átszervezésével; és

– a Pénzügyi és Számviteli Fõiskola, amely a Pénzügyi és Számviteli Fõiskola létesítésérõl szóló 1970. évi 22. sz. tvr. és
a Pénzügyi és Számviteli Fõiskola irányításáról, kari tagozódásáról és képzési idejérõl szóló 1030/1970. (VIII. 7.)
Korm. határozat alapján létesült a Felsõfokú Pénzügyi és Számviteli Szakiskola átszervezésével.

1. Az intézmény hivatalos neve: Budapesti Gazdasági Fõiskola.
Rövidített megnevezés: BGF.
Angol nyelvû megnevezése: Budapest Business School.

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: 1149 Budapest, Buzogány u. 11–13.
4.2. telephelyei: 3100 Salgótarján, Kistarján u. 7.,

8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. u. 18/a

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

6. Az intézmény szakágazati besorolása és az alapvetõ szakfeladat száma:
szakágazat: 854200
jellemzõ szakfeladat: 803218

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

8. Az intézmény tevékenységi körei
8.1. Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:
– A 8.1.1. pontban meghatározott képzési területen és képzési szinten alapképzést, továbbá szakirányú továbbképzést

folytathat, s e képzésben oklevelet ad ki.
– Az oktatási miniszter által az 1993. évi LXXX. törvény alapján kiadott szakindítási engedélyek alapján kifutó rend-

szerben fõiskolai szintû képzést folytat.
– A 8.1.2. pontban meghatározott szakmacsoportokban felsõfokú szakképzést folytathat s e képzésekben bizonyítványt

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

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

– A nemzeti és az egyetemes kultúra közvetítésével, mûvelésével és fejlesztésével, az anyanyelvi ismeretek fejlesztésé-
vel 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 la-

boratóriumi szolgáltatást, kollégiumi elhelyezést, kulturális és sportolási lehetõséget nyújt, továbbá olyan szolgáltatá-
sokat, amelyek a hallgatók beilleszkedését, egészséges életvitelét és egészségügyi ellátást szolgálják.

– Diákotthoni szolgáltatást nyújt.
– Könyvtárai az intézményben oktatott és kutatott tudományágak területén országos szolgáltatási körrel nyilvános szak-

könyvtárként mûködnek.
– Az alkalmazásában lévõ közalkalmazottak ellátásával kapcsolatos feladatokat végez a vonatkozó jogszabályok szerint.
– Az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és folyamatos fejlesztésével kapcsolatban saját szervezetében lát el

feladatokat.
– Feladatai teljesítése érdekében gazdasági, továbbá belsõ ellenõrzési feladatokat 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:
8542 felsõfokú oktatás,
5590 egyéb szálláshely-szolgáltatás,
5811 könyvkiadás,
6203 számítógép-üzemeltetés,
8559 máshová nem sorolt egyéb oktatás,
8541 felsõ szintû, nem felsõfokú oktatás,
8899 máshová nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül,
7219 egyéb természettudományi, mûszaki kutatás, fejlesztés,
7220 társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés,
9311 sportlétesítmény mûködtetése,
9101 könyvtári, levéltári tevékenység.

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

pedagógusképzés,
társadalomtudományi;

alapképzés:
székhelyen, telephelyen: gazdaságtudományok, társadalomtudományi;

mesterképzés:
székhelyen, telephelyen: pedagógusképzés.

8.1.2. Felsõfokú szakképzés szakmacsoportja, amelyben az intézmény szakképzést folytat, illetve folytathat
székhelyen, telephelyen:
– informatika,
– kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció,
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– közgazdaság,
– mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció,
– ügyvitel,
– 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, 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 kime-

neti követelményekben, a szakmai és vizsgakövetelményekben és a tantervekben, illetve szakképzési programokban
foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez;

– akkreditált nyelvvizsgáztatás;
– tanfolyamok tartása;
– továbbképzés;
– felnõttképzési tevékenység;
– az Országos Képzési jegyzékben szereplõ, szakképesítést nyújtó iskolarendszeren kívüli szakképzés folytatása;
– a képzéshez kapcsolódó tudományterületeken, kultúramûvelés és fejlesztés, szaktanácsadói és egyéb tevékenység;
– az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak hasznosítása (kiadói és fordítói tevékenység, kereskedelem, mun-

kahelyi és kereskedelmi vendéglátás, turisztikai szolgáltatás, sportlétesítmények és oktatást szolgáló helyiségek bér-
beadása, kollégiumi szálláshelyek hasznosítása).

Kiegészítõ tevékenységek (TEÁOR) szerinti részletes felsorolása:

5629 egyéb vendéglátás,
5920 hangfelvétel készítése, kiadás,
6820 saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
7020 üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás,
8230 konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése,
8560 oktatást kiegészítõ tevékenység,
1812 nyomás (kivéve napilap),
1813 nyomdai elõkészítõ tevékenység,
1814 könyvkötés, kapcsolódó 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, termék-elõállítás értékesésébõl 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 köreinek részletes felsorolása: nincs az intézmény-
nek.

9. Az intézmény szervezeti tagolása (az 1. számú mellékletnek megfelelõen):
9.1. Az intézményben oktatási, tudományos kutatási szervezeti egységként kar, intézet, intézeti tanszék mûködik.

17. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 1695



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:
– Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Fõiskolai Kar,
– Külkereskedelmi Fõiskolai Kar,
– Pénzügyi és Számviteli Fõiskolai Kar.

Az alapozó intézet a fõiskolának olyan önálló igazgatással rendelkezõ szervezete, ahol hallgatók fõiskolai szintû alap-
képzése, a tudományok mûvelése elsõsorban történik.
A szakmai intézet valamely karhoz tartozó, intézeti tanszékeket magában foglaló, a képzés és a tudományos kutatómun-
ka meghatározott feladatainak megvalósítására létrehozott szervezeti egység.

9.2. A felsõoktatási intézményben szolgáltató szervezeti egységként kollégium, könyvtár, nyelvvizsga és továbbképzõ
központ, informatikai és oktatástechnikai osztály, sportegyesület, nyomda, tanétterem, gyakorlati képzést biztosító tan-
üzem mûködik.

9.3. A felsõoktatási intézmény mûködtetési feladatainak ellátásához rektori hivatalt, dékáni hivatalt, tanulmányi és okta-
tásszervezési hivatalt, gazdasági és mûszaki fõigazgatóságot, belsõ ellenõrzési osztályt, továbbképzési és szakképzési
szervezetet, felnõttképzési szervezetet, távoktatási központot, felsõfokú szakképzési központot és nemzetközi osztályt
tart fenn funkcionális szervezeti egységként.

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 Kincstá-
ri Vagyoni Igazgatósággal kötött, 390024/2004/0120. számú vagyonkezelési szerzõdéssel. (2. számú melléklet sze-
rint)

10.2. Az intézmény tulajdonában lévõ ingatlanok jegyzéke:
Az intézmény tulajdonában nincsenek ingatlanok.

10.3. További, az intézmény használatában lévõ ingatlanok és a használat jogcíme
Az intézmény ingyenes használatában lévõ ingatlanok jegyzéke a 3. számú mellékletben található a Kincstári Vagyoni Igaz-
gatósággal kötött, 390024/2004/0120. számú vagyonkezelési szerzõdés és a tulajdonossal kötött megállapodás alapján.

11. Az intézmény hallgatói létszáma:
– az Ftv.-ben meghatározottak szerint felvehetõ maximális hallgatói létszám 20600 fõ, amely számított hallgatói lét-

számként 15781 fõ;
– az idegen nyelven folyó költségtérítéses képzésben résztvevõk száma ebbõl: 1205 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 15237-5/2006. számú alapító okirat módosításával készült és a módosításokkal egységes szerke-
zetbe foglalt alapító okirat szövegét tartalmazza.

14. Jelen alapító okirat az aláírás napján lép hatályba.

Budapest, 2008. február 29.

3365-2/2008.

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

Sor-
szám

Település Cím Ingatlan megnevezése Hrsz. Hordozó ing. hrsz.

1 Budapest V. kerület Markó u. 29–31. Földterület 24942

2 Budapest V. kerület Markó u. 29–31. Oktatási épület (Mûemlék) 24942

3 Budapest V. kerület Markó u. 29–31. Ing. kötõdõ haszn. jog 3 tétel (víz, gáz, vill. energia csatl.) –

4 Budapest V. kerület Alkotmány u. 9–11. Földterület 24880

5 Budapest V. kerület Alkotmány u. 9–11. Oktatási épület 24880

6 Budapest V. kerület Alkotmány u. 9–11. Ingatlanhoz köt. haszn. jog vill. csatl.

7 Budapest X. kerület Liget u. 22. Földterület 39087/2

8 Budapest X. kerület Liget u. 22. Oktatási épület (fõiskola) 39087/2

9 Budapest XI. kerület Laufenauer u. 1. Földterület 4585/8

10 Budapest XI. kerület Laufenauer u.1. Kollégium 4585/8

11 Budapest XI. kerület Laufenauer u. 1. Ingatlanhoz köt. haszn. jog gáz csatl.

12 Budapest XIV. kerület Buzogány u. 11–13. Földterület 31905/6

13 Budapest XIV. kerület Buzogány u. 11–13. Oktatási épület „E” 31905/6

14 Budapest XIV. kerület Buzogány u. 10–12. Földterület 31905/11

15 Budapest XIV. kerület Buzogány u. 10–12. Oktatási épület „A,B,C,D” 31905/11

16 Budapest XIV. kerület Bagolyvár u. 6–10. Kollégium épület 31905/11

17 Budapest XVI. kerület Diósy Lajos u. 22–24. Földterület 105842/1

18 Budapest XVI. kerület Diósy Lajos u. 22–24. Földterület 105842/2

19 Budapest XVI. kerület Diósy Lajos u. 22–24. Földterület 105842/3

20 Budapest XVI. kerület Diósy Lajos u. 22–24. Oktatási épület 105842/1/2/3

21 Budapest XVI. kerület Diósy Lajos u. 22–24. Földterület 105842/4

22 Budapest XVI. kerület Diósy Lajos u. 22–24. Kollégium 105842/4

23 Budapest XVI. kerület Diósy Lajos u. 22–24. Földterület 105842/18

24 Budapest XVI. kerület Diósy Lajos u. 22–24. Oktatási célú tornaterem 105842/18

25 Salgótarján Kistarján u. 5. Földterület 3732

26 Salgótarján Kistarján u. 5. Kollégium épület 3732

27 Zalaegerszeg Gasparich út 18/A. Földterület – sporttelep 4815/1

28 Zalaegerszeg Gasparich út 18/A. Egyéb épület 4815/1

29 Zalaegerszeg Gasparich út 18/A. Földterület 4815/3

1698
O

K
T

A
T

Á
S

I
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

17.szám



Sor-
szám

Település Cím Ingatlan megnevezése Hrsz. Hordozó ing. hrsz.

30 Zalaegerszeg Gasparich út 18/A. Földterület 4815/4

31 Zalaegerszeg Gasparich út 18/A. Földterület 4815/5

32 Zalaegerszeg Gasparich út 18/A. Egyéb épület 4815/5

33 Zalaegerszeg Gasparich út 18/A. Földterület 4844/28

34 Zalaegerszeg Vizslaparki u. 48. Földterület 3343

35 Zalaegerszeg Vizslaparki u. 48. Kollégium épület 3343

3. számú melléklet

Bérleti jogok

Sorszám Település Cím Ingatlan megnevezése Hrsz.

1 Salgótarján Kistarján u. 7. Oktatási épület 3737/A

Használati jogok

Sorszám Település Cím Ingatlan megnevezése Hrsz.

1 Salgótarján Kistarján u. 7. Oktatási épület 3729, 3771/A
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A Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
alapító okirata

2008.

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) bekezdés 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:
szakágazat: 854200
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 egysé-

ges, osztatlan képzést, illetve doktori képzést, továbbá szakirányú továbbképzést folytathat, s e képzésben okleve-
let 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 alap-, alkalmazott és kísérleti kutatásokat és fej-

lesztéseket, 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

szerint.
– 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:

8542 felsõfokú oktatás,
8551 sport, szabadidõs képzés,
8552 kulturális képzés,
8559 m.n.s. egyéb oktatás,
8891 gyermekek napközbeni ellátása,
8899 m.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül,
7211 biotechnológiai kutatás, fejlesztés,
7219 egyéb természettudományi, mûszaki kutatás, fejlesztés,
7220 társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés,
6203 számítógép-üzemeltetés,
6311 adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás,
5811 könyvkiadás,
5812 címtárak, levelezõjegyzékek kiadása,
5813 napilapkiadás,
5814 folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása,
5819 egyéb kiadói tevékenység,
5821 számítógépes játék kiadása,
5829 egyéb szoftverkiadás,
5920 hangfelvétel készítése, kiadása,
6010 rádiómûsor-szolgáltatás,
6201 számítógépes programozás,
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6312 világháló-portál szolgáltatás,
7990 egyéb foglalás,
9002 elõadó-mûvészetet kiegészítõ tevékenység,
9004 mûvészeti létesítmények mûködtetése,
9101 könyvtári, levéltári tevékenység,
9311 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;

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 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 progra-
mokban foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez;

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

vékenység;
– az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak hasznosítása (helyiségek, eszközök tartós és eseti bérbeadása,

elhasználódott, feleslegessé vált, valamint az alapfeladatok ellátása során létrehozott áru és készlet értékesítése);
– fordítás, tolmácsolás, adatfeldolgozás, export-szolgáltatás;
– 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 kap-
csolatos szolgáltatások, hanganyag digitalizálás, tesztelés, on-line szolgáltatások, piac- és közvélemény-kutatás;

– nyelvvizsgáztatási tevékenység;
– nyelvoktatás,
– gazdasági tanácsadás.

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

kiegészítõ tevékenységek:

3299 egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység,
1811 napilapnyomás,
1723 irodai papíráru gyártása,
1812 nyomás (kivéve: napilap),
1813 nyomdai elõkészítõ tevékenység,
1814 könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás,
1820 egyéb sokszorosítás,
2319 mûszaki, egyéb üvegtermék gyártása,
3319 egyéb ipari eszköz javítása,
3320 ipari gép, berendezés üzembe helyezése,
2573 szerszámgyártás,
2751 háztartási villamos készülék gyártása,
2894 textil-, ruházati, bõripari gép gyártása,
2896 mûanyag-, gumifeldolgozó gép gyártása,
2899 m.n.s. egyéb speciális gép gyártása,
3312 ipari gép, berendezés javítása,
2344 mûszaki kerámia gyártása,
2599 m.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása,
2630 híradás-technikai berendezés gyártása,
2651 mérõmûszergyártás,
2711 villamos motor, áramfejlesztõ gyártása,
2740 villamos világítóeszköz gyártása,
2790 egyéb villamos berendezés gyártása,
2841 fémmegmunkáló szerszámgép gyártása,
3020 vasúti, kötöttpályás jármû gyártása,
3313 elektronikus optikai eszköz javítása,
4761 könyv-kiskereskedelem,
4762 újság-, papíráru-kiskereskedelem,
5520 üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás,
5530 kempingszolgáltatás,
5590 egyéb szálláshely-szolgáltatás,
5221 szárazföldi szállítást kiegészítõ szolgáltatás,
6820 saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
6832 ingatlankezelés,
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8110 építményüzemeltetés,
7711 személygépjármû kölcsönzése,
7733 irodagép kölcsönzése,
7739 egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése,
6202 információ-technológiai szaktanácsadás,
6209 egyéb információ-technol. szolgáltatás,
7320 piac-, közvélemény-kutatás,
240 erdészeti szolgáltatás,
7021 PR, kommunikáció,
7022 üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás,
7490 m.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység,
8560 oktatást kiegészítõ tevékenység,
7111 építészmérnöki tevékenység,
7112 mérnöki tevékenység, mûszaki tanácsadás,
7420 fényképészet,
7490 m.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység,
7120 mûszaki vizsgálat, elemzés,
7311 reklámügynöki tevékenység,
7312 médiareklám,
7810 munkaközvetítés,
7820 munkaerõkölcsönzés,
7830 egyéb emberierõforrás-ellátás,-gazdálkodás,
7430 fordítás, tolmácsolás,
8211 összetett adminisztratív szolgáltatás,
8219 fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás,
8299 m.n.s. egyéb kiegészítõ üzleti szolgáltatás,
6399 m.n.s. egyéb információs szolgáltatás,
7410 divat-, formatervezés,
7740 immateriális javak kölcsönzése,
8230 konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése,
8291 követelésbehajtás,
8412 egészségügyi, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása,
5911 film-, video-, televiziómûsor-gyártás,
5912 film-, vieogyártás, televiziós mûsorfelvétel utómunkálatai,
5913 film-, video- és televízióprogram terjesztése,
9001 elõadó-mûvészet,
9003 alkotómûvészet,
7990 egyéb foglalás,
9329 m.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidõs tevékenység,
6391 hírügynökségi tevékenység,
9601 textil, szõrme mosása, tisztítása,
9312 sportegyesületi tevékenység,
9319 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, 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:
nincs az intézménynek.
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9. Az intézmény szervezeti tagolása (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 29937-9/2007. számú alapító okirat módosításával készült és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat szövegét tartalmazza.

14. Jelen alapító okirat az aláírás napján lép hatályba.

Budapest, 2008. február 29.

3365/2008.

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter
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A Budapesti Corvinus Egyetem
alapító okirata

2008.

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) 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, 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 határozat-
tal létrejött Tanácsakadémia továbbfejlesztésével, az Államigazgatási Fõiskola létesítésérõl szóló 1977. évi 3. tör-
vényerejû 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
magyar Tudományegyetem mellett létesített Közgazdaságtudományi Kar szervezeti szabályzatáról szóló 272/1920.
ME rendelet alapján a Budapesti királyi magyar Tudományegyetemi Közgazdaságtudományi Kar, amely 1934-tõl
(1934. évi X. törvénycikkel) a József nádor Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közgazdaságtudományi Kara-
ként mûködött. A Kar átszervezésével létesítette az Országgyûlés a Magyar Közgazdaságtudományi Egyetem létesí-
tésérõl szóló 1948. évi LVII. törvénnyel a Magyar Közgazdaságtudományi Egyetemet, amely 1953-ban, a Magyar
Közgazdaságtudományi Egyetem elnevezésérõl szóló 1953. évi 3. sz. törvényerejû rendelet alapján, Marx Károly ne-
vét vette fel és viselte 1990-ig. Az intézmény az egyes oktatási tárgyú, az oktatási jogok érvényesítésének elõsegítését,
valamint a felsõoktatási intézmény- és képzési rendszer fejlesztését szolgáló törvények módosításáról szóló 2004. évi
LX. törvény alapján 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
alapított 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 fel-
sõoktatási intézményekrõl szóló 1962. évi 22. sz. törvényerejû rendelettel létrehozott Kertészeti és Szõlészeti Fõisko-
la 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:
– 5540 Szarvas, Szarvasi Arborétum 1KK9.,
– 6000 Kecskemét-Miklóstelep, Úrihegy u. 5/A,
– 6000 Kecskemét, Katonatelep.
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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:
szakágazat: 854200
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.

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 felsõoktatásnak
nem minõsülõ szakképzési és az ágazati törvényekben meghatározott egyéb képzési feladatok megvalósításában.

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

– 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 szol-
gáltatásokat, 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 szervezetében 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 egy-
ségeket mûködtet.
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– Az Ftv.-ben foglaltak alapján részt vesz az agrárgazdaság körébe tartozó feladatok ellátásában, természetvédelmi
területek 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 ál-
lamháztartáson kívüli forrásból származó bevételek, illetve a számára felajánlott vagyon.

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

alaptevékenységek:
8542 felsõfokú oktatás,
8559 máshová nem sorolt egyéb oktatás,
8531 általános középfokú oktatás,
8532 szakmai középfokú oktatás,
8899 máshová nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül,
6311 adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás,
581 kiadói tevékenység,
5811 könyvkiadás,
5814 folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása,
5819 egyéb kiadói tevékenység,
7211 biotechnológiai kutatás, fejlesztés,
7219 egyéb természettudományi, mûszaki kutatás, fejlesztés,
7220 társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés,
9311 sportlétesítmény mûködtetése,
9101 könyvtári, levéltári tevékenység.

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, amelyen doktori képzés, doktori fokozat odaítélés folyik:
– agrártudományok,
– természettudományok,
– társadalomtudományok.
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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;

– 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.

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

kiegészítõ tevékenységek:
011 nem évelõ növény termesztése,
012 évelõ növény termesztése,
0161 növénytermesztési szolgáltatás,
103 gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás,
1102 szõlõbor termelése,
5629 egyéb vendéglátás,
6820 saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
7111 építészmérnöki tevékenység,
7112 mérnöki tevékenység, tanácsadás,
7120 mûszaki vizsgálat, elemzés,
8299 máshova nem sorolt, egyéb kiegészítõ üzleti szolgáltatás,
8230 konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése,
181 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 szervezeti tagolása (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.
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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, karri-
er-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.

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 29937-7/2007. számú alapító okirat módosításával készült és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat szövegét tartalmazza.

14. Jelen alapító okirat az aláírás napján lép hatályba.

Budapest, 2008. február 29.

3365-1/2008.

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter
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A Tessedik Sámuel Fõiskola
alapító okirata

2008.

A Tessedik Sámuel Fõiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-
vény 88. §-a, valamint a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. §-ának (1) bekez-
dése és a 115. § (2) 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, majd a felsõoktatási
intézmények karainak felsorolásáról szóló 209/1999. (XII. 26.) Korm. rendeletet módosító 251/2005. (XI. 23) Korm.
rendelet alapján 2006. január 1-jétõl szervezeti felépítésében módosult intézmény jogelõdei:

– a Debreceni Agrártudományi Egyetem, Mezõgazdasági Víz- és Környezetgazdálkodási Fõiskolai Kar, Szarvas,
amelynek jogelõdje az 1927-ben alapított szarvasi Tessedik Sámuel Középfokú Gazdasági Tanintézet, az 1961-ben
létrehozott Tessedik Sámuel Felsõfokú Mezõgazdasági Technikum, Szarvas, a Debreceni Agrártudományi Egye-
tem létesítésérõl szóló 1970. évi 20. sz. tvr.-tel és a debreceni Agrártudományi Egyetem létesítésérõl szóló 1970.
évi 20. sz. tvr. végrehajtásáról szóló 1028/1970. (VIII. 7.) Korm. határozattal létesített debreceni Agrártudományi
Egyetem, Öntözéses – Meliorációs Fõiskolai Kar, 1989-tól Mezõgazdasági Víz- és Környezetgazdálkodási Fõisko-
lai Kar;

– a Körös Fõiskola, Békéscsaba, amely a felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról szóló 1998.
január 1-jétõl az 1997. évi CXXVII. törvény alapján a Kõrösi Csoma Sándor Fõiskola és a Brunszvik Teréz Óvó-
képzõ Fõiskola jogutódaként mûködik;

– a Brunszvik Teréz Óvóképzõ Fõiskola (Szarvas) történeti elõzményei 1845-re, az evangélikus tanítóképzés megin-
dításához nyúlnak vissza. Az intézmény a tanító- és óvónõképzésrõl szóló 1958. évi 26. sz. tvr. és a tanító- és óvó-
nõképzésrõl szóló 1958. évi 26. számú tvr. végrehajtásáról szóló 187/1958. (M.K. 23.) M.M. számú utasítás alapján
1959-ben felsõfokú Szarvasi Óvónõképzõ Intézetként, a fõiskolákról szóló 1048/1990. (III. 21.) MT határozat sze-
rint Brunszvik Teréz Óvóképzõ Fõiskolaként mûködött;

– a Kõrösi Csoma Sándor Fõiskola (Békéscsaba), amely a Debreceni Tanítóképzõ Fõiskola kihelyezett tagozataként
1986-ban kezdte meg mûködését, majd az 1048/1990. (III. 21.) MT határozattal önálló fõiskolává vált: az intéz-
mény Kõrösi Csoma Sándor nevét 1992-ben vette fel;

– a Debreceni Orvostudományi Egyetem 1993-ban Gyulára kihelyezett tagozata, amely 2000. április 1-jén csatlako-
zott a Tessedik Sámuel Fõiskolához.

1. Az intézmény hivatalos neve: Tessedik Sámuel Fõiskola.
Rövidített megnevezése: TSF.
Angol nyelvû megnevezése: Tessedik Sámuel College.

2. Az intézmény alapítója a Magyar Köztársaság Országgyûlése.

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

4. Az intézmény mûködési helye:
4.1. székhelye: 5540 Szarvas, Szabadság út 2.

4.2. telephelyei:
– 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33.,
– 5700 Gyula, Szent István tér 17–19.

4.3. Az intézmény székhelyen kívüli képzésének helyei:
– 5000 Szolnok, Abonyi út 36.,
– 6722 Szeged, Gutenberg u. 25.
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4.4. Az intézmény által alapított és fenntartott közoktatási intézmény
– neve: Tessedik Sámuel Fõiskola Pedagógiai Fõiskolai Kar Gyakorlóóvodája és Gyakorló Általános Iskolája
– címe: 5540 Szarvas, Szabadság út 4.

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

6. Az intézmény szakágazati besorolása és az alapvetõ szakfeladat száma:
szakágazat: 854200
jellemzõ szakfeladat: 803218

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

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

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

– Az oktatási miniszternek az 1993. évi LXXX. törvény alapján kiadott szakindítási engedélye 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 felsõokta-
tásnak nem minõsülõ szakképzési és az ágazati törvényekben meghatározott egyéb képzési feladatok megvalósítá-
sában.

– A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudományterületeken alap-, alkalmazott és kísérleti kutatásokat és fej-
lesztéseket, 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 rendelkezései szerint.

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

– A gyakorlati képzés céljaira tanüzemet, tangazdaságot 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 ellátáshoz 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

laboratóriumi szolgáltatást, kollégiumi elhelyezést, kulturális és sportolási lehetõséget nyújt, továbbá olyan szol-
gáltatásokat, 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 szervezetében 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 egy-
ségeket mûködtet.

A felsorolt feladatokat az intézmény alaptevékenységként látja el, amelynek alapvetõ anyagi feltételeit a fenntartó által
biztosított és az államháztartás alrendszereibõl származó támogatások, átvett pénzeszközök biztosítják, valamint az ál-
lamháztartáson kívüli forrásból származó bevételek, illetve a számára felajánlott vagyon.
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Az intézmény tevékenységeinek tevékenységi körök szerinti (TEÁOR) részletes felsorolása:

alaptevékenységek:
8541 felsõ szintû, nem felsõfokú oktatás,
8542 felsõfokú oktatás,
8510 iskolai elõkészítés oktatás,
8520 alapfokú oktatás,
8810 idõsek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül,
8891 gyermekek napközibeni ellátása,
8899 m. n. s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül,
6203 számítógép-üzemeltetés,
6311 adatfeldolgozás, web-hosting szolgáltatás,
6201 számítógépes programozás,
5920 hangfelvétel készítése, kiadása,
5829 egyéb szoftverkiadás,
7211 biotechnológiai kutatás, fejlesztés,
7219 egyéb természettudományi, mûszaki kutatás, fejlesztés,
7220 társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés,
9101 könyvtári, levéltári tevékenység,
9102 múzeumi tevékenység,
9103 történelmi hely, építmény, egyéb látványosság mûködtetése,
9311 sportlétesítmény mûködtetése.

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

– agrár,
– bölcsészettudományi,
– gazdaságtudományok,
– mûszaki,
– orvos- és egészségtudományi,
– pedagógusképzés,
– társadalomtudományi;

alapképzés:
székhelyen, telephelyen: agrár, bölcsészettudományi, gazdaságtudományok, mûszaki, orvos- és egészségtudományi,
pedagógusképzés, társadalomtudományi.

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

– gépészet,
– kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció,
– közgazdaság,
– mezõgazdaság,
– mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció,
– oktatás,
– szociális szolgáltatások,
– vendéglátás-idegenforgalom;

székhelyen kívül:
szociális szolgáltatások (5000 Szolnok, Abonyi út 36., 6722 Szeged, Gutenberg u. 25.).

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-
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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 kultúramûvelés és fejlesztés, mûvészeti, szaktanácsadói és egyéb te-

vékenység;
– az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak hasznosítása (kiadói tevékenység, nyomdaipari szolgáltatások,

nyomdaipari termékek gyártása, munkahelyi vendéglátás, közoktatásban résztvevõk étkeztetése és üzemi étkezte-
tés, sportlétesítmények és oktatást szolgáló helyiségek, szállítójármûvek, valamint kollégiumi szálláshelyek bérbe-
adása);

– nyelvvizsgáztatási tevékenység.

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

kiegészítõ tevékenységek:
0161 növénytermesztési szolgáltatás,
0162 állattenyésztési szolgáltatás,
0143 ló, lóféle tenyésztése,
0145 juh, kecske tenyésztése,
5811 könyvkiadás,
5814 folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása,
5819 egyéb kiadói tevékenység,
4799 egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem,
5520 üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás,
5590 egyéb szálláshely szolgáltatás,
5629 egyéb vendéglátás,
6820 saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
7112 mérnöki tevékenység, mûszaki tanácsadás,
7120 mûszaki vizsgálat, elemzés,
8560 oktatást kiegészítõ tevékenység,
7490 m. n. s. egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység,
7022 üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás,
7021 PR kommunikáció,
7912 utazásszervezés,
7010 üzletvezetés,
7810 munkaközvetítés,
7830 egyéb emberi erõforrás ellátás, – gazdálkodás,
8299 m. n. s. egyéb kiegészítõ üzleti szolgáltatás,
8553 jármûvezetõ-okatás,
8230 konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése,
8532 szakmai középfokú oktatás,
8551 sport, szabadidõs képzés,
8552 kulturális képzés,
8559 m. n. s. egyéb oktatás,
8690 egyéb humán- egészségügyi ellátás,
9319 egyéb sporttevékenység,
9329 m. n. s. egyéb szórakoztatás, szabadidõs tevékenység,
9312 sportegyesületi tevékenység.
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8.3. Az intézmény jogosult alaptevékenységén kívül vállalkozási tevékenységként – alapfeladatai ellátásának sé-
relme nélkül – külsõ megbízók, megrendelõk részére oktatási, kutatási, fejlesztõ, szaktanácsadó, szolgáltató s
egyéb feladatok ellátására. Az e tevékenység keretében végzett szolgáltatás, termékelõállítás értékesítésébõl szár-
mazó bevételnek fedeznie kell a tevékenységet terhelõ összes kiadást – beleértve az üzemeltetési, fenntartási ki-
adások tevékenységre jutó arányos hányadát is – a bevétel fel nem használható részének figyelembevétele mellett.
A vállalkozási tevékenység bevétele nem haladhatja meg két egymást követõ évben az összbevétel egyharmadát.

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

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

9. Az intézmény szervezeti tagolása (az 1. számú mellékletnek megfelelõen):

9.1. Az intézményben oktatási, tudományos kutatási szervezeti egységként karok, intézetek, tanszékek, tangazdaság mû-
ködik.

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:

– Gazdasági Fõiskolai Kar,
– Mezõgazdasági Víz- és Környezetgazdálkodási Fõiskolai Kar,
– Pedagógiai Fõiskolai Kar.

9.2. Az intézményben kollégiumi, informatikai, sport, könyvtári, közoktatási feladatot ellátó szervezeti egységek mû-
ködnek.

9.3. Az intézmény mûködtetési feladatainak ellátásához gazdasági, mûszaki, belsõ ellenõrzési, igazgatási feladatot ellátó
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: (2. számú
melléklet szerint). A Kincstári Vagyoni Igazgatósággal kezelõi jogra vonatkozó szerzõdés 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 6146 fõ, amely számított hallgatói lét-

számként 4277 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 4551-1/2007. számú alapító okirat módosításával készült és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat szövegét tartalmazza.

14. Jelen alapító okirat az aláírás napján lép hatályba.

Budapest, 2008. február 29.

3365-24/2008.
Dr. Hiller István s. k.,

oktatási és kulturális miniszter
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2. számú melléklet

A Magyar Állam tulajdonában levõ ingatlanok, melyek az intézmény vagyonkezelésében vannak

Ingatlan megnevezése Címe Helyrajzi száma Használat jogcíme

Pedagógiai Fõiskolai Kar épü-
let, Tornaterem, I. sz. Kollégi-
um, konyha, kazánház, Telek,
alumínium játékraktár, Udvari
építmények

5540 Szarvas, Szabadság u. 4. 2043 kezelõ
(A jogelõd Brunszvik Teréz
Óvóképzõ Fõiskola által kö-
tött 370176-1998/0100 sz.
vagyonkezelési szerzõdés)

Pedagógiai Fõiskolai Kar
II. sz. Kollégium, telek

5540 Szarvas, Bolza sétány 2. 204 kezelõ
(A jogelõd Brunszvik Teréz
Óvóképzõ Fõiskola által kö-
tött 370176-1998/0100 sz.
vagyonkezelési szerzõdés)

Gyakorlóóvoda és Gyakorló
Ált. Iskola

5540 Szarvas, Szabadság u. 4. 2041/2 kezelõ
(A jogelõd Brunszvik Teréz
Óvóképzõ Fõiskola által kö-
tött 370176-1998/0100 sz.
vagyonkezelési szerzõdés)

Bérlakások, telek 5540 Szarvas, Vajda P. u. 3. 2016 kezelõ
(A jogelõd Brunszvik Teréz
Óvóképzõ Fõiskola által kö-
tött 370176-1998/0100 sz.
vagyonkezelési szerzõdés)

Köröspart-strand telek és épít-
ménye

5540 Szarvas, Üdülõ utca 721 kezelõ
(A jogelõd Brunszvik Teréz
Óvóképzõ Fõiskola által kö-
tött 370176-1998/0100 sz.
vagyonkezelési szerzõdés)

Tessedik Rezervátum, telek 5540 Szarvas, Vajda P. u. 90. 1340 kezelõ
(A jogelõd Brunszvik Teréz
Óvóképzõ Fõiskola által kö-
tött 370176-1998/0100 sz.
vagyonkezelési szerzõdés)

Pedagógiai Fõiskolai Kar „B”
Oktatási épület, étterem

5540 Szarvas, Szabadság u. 2. 1 kezelõ
(90600-111/2005. számú va-
gyonkezelõi jog kijelölõ
nyilatkozat)

Mezõgazdasági Víz- és Kör-
nyezetgazdálkodási Fõiskolai
Kar épület, kollégium, elõ-
csarnok, folyosó, alagsor, ka-
zánház, könyvtár, udvari
lakás, kerítések és telek

5540 Szarvas, Szabadság u. 1–3. 5301 kezelõ
(A jogelõd Debreceni Agrár-
tudományi Egyetem által
kötött 370365-1997/0100 sz.
vagyonkezelési szerzõdés)

Telek 5540 Szarvas, Petõfi u. 7. 5302 kezelõ
(A jogelõd Debreceni Agrár-
tudományi Egyetem által
kötött 370365-1997/0100 sz.
vagyonkezelési szerzõdés)
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Ingatlan megnevezése Címe Helyrajzi száma Használat jogcíme

Telek 5540 Szarvas, Petõfi u. 9/1. 5304 kezelõ
(A jogelõd Debreceni Agrár-
tudományi Egyetem által
kötött 370365-1997/0100 sz.
vagyonkezelési szerzõdés)

Mezõgazdasági Víz- és Kör-
nyezetgazdálkodási Fõiskolai
Kar Géptan tanszék épületei
és telek

5540 Szarvas, Petõfi u. 9/2. 5305 kezelõ
(A jogelõd Debreceni Agrár-
tudományi Egyetem által
kötött 370365-1997/0100 sz.
vagyonkezelési szerzõdés)

Tanári lakás és telek 5540 Szarvas, Lehel u. 1. fszt. 4. 5288/1/A/4 kezelõ
(A jogelõd Debreceni Agrár-
tudományi Egyetem által
kötött 370365-1997/0100 sz.
vagyonkezelési szerzõdés)

Tanári lakás – 12 lakás
és telek

5540 Szarvas, Bolza sétány 1. 4 kezelõ
(A jogelõd Debreceni Agrár-
tudományi Egyetem által
kötött 370365-1997/0100 sz.
vagyonkezelési szerzõdés)

Konditerem 5540 Szarvas, Vajda P. u. 4. 4/A/11 kezelõ
(A jogelõd Debreceni Agrár-
tudományi Egyetem által
kötött 370365-1997/0100 sz.
vagyonkezelési szerzõdés)

Tanüzem-Galambos: gépszín,
faház, mintafarm, kerítés

5540 Szarvas, Külterület
Galambos

01381 kezelõ
(A jogelõd Debreceni Agrár-
tudományi Egyetem által
kötött 370365-1997/0100 sz.
vagyonkezelési szerzõdés)

Mezõgazdasági Víz- és Kör-
nyezetgazdálkodási Fõiskolai
Kar B Kollégium: Vendéglõ
és telek

5540 Szarvas, Erzsébet liget 5327/2 kezelõ
(31000/2623/1/2006 sz. va-
gyonkezelõi jog kijelölõ
nyilatkozat)

B Kollégium: Horgásztanya,
és telek

5540 Szarvas, Erzsébet liget 5331 kezelõ
(31000-15/37/1/2003 sz. va-
gyonkezelõi jog kijelölõ
nyilatkozat)

Tanüzem-Rózsás: iroda, szer-
számraktár, gépszín, termény-
tároló

5540 Szarvas, Külterület Rózsás 0553/3 kezelõ
(A jogelõd Debreceni Agrár-
tudományi Egyetem által
kötött 370365-1997/0100 sz.
vagyonkezelési szerzõdés)

Lajtos telep, kerítés, kapu,
betonút

5540 Szarvas, Külterület Káka 01142/6/D kezelõ
(A jogelõd Debreceni Agrár-
tudományi Egyetem által
kötött 370365-1997/0100 sz.
vagyonkezelési szerzõdés)
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Ingatlan megnevezése Címe Helyrajzi száma Használat jogcíme

Tessedik Sámuel Fõiskola
Vendégház és telek

5561 Békésszentandrás,
Deák Ferenc u. 5–2.

20 kezelõ
(A jogelõd Debreceni Agrár-
tudományi Egyetem által
kötött 370365-1997/0100 sz.
vagyonkezelési szerzõdés)

Mezõgazdasági Víz- és Kör-
nyezetgazdálkodási Fõiskolai
Kar Körös Völgye Panzió

5540 Szarvas,
Budai Nagy Antal u. 12.

5273 kezelõ
(31000/2623/1/2006 sz. va-
gyonkezelõi jog kijelölõ
nyilatkozat)

Szántó, saját használatú út 5540 Szarvas, Külterület
Rózsás

0555 kezelõ
(A jogelõd Debreceni Agrár-
tudományi Egyetem által
kötött 370365-1997/0100 sz.
vagyonkezelési szerzõdés)

Saját használatú út 5540 Szarvas, Külterület
Rózsás

0548 kezelõ
(A jogelõd Debreceni Agrár-
tudományi Egyetem által
kötött 370365-1997/0100 sz.
vagyonkezelési szerzõdés)

Saját használatú út 5540 Szarvas, Külterület
Galambos

01373 kezelõ
(A jogelõd Debreceni Agrár-
tudományi Egyetem által
kötött 370365-1997/0100 sz.
vagyonkezelési szerzõdés)

Szántó 5540 Szarvas, Külterület
Galambos

01374/1 kezelõ
(A jogelõd Debreceni Agrár-
tudományi Egyetem által
kötött 370365-1997/0100 sz.
vagyonkezelési szerzõdés)

Saját használatú út 5540 Szarvas, Külterület
Galambos

01377 kezelõ
(A jogelõd Debreceni Agrár-
tudományi Egyetem által
kötött 370365-1997/0100 sz.
vagyonkezelési szerzõdés)

Árok 5540 Szarvas, Külterület
Galambos

01378 kezelõ
(A jogelõd Debreceni Agrár-
tudományi Egyetem által
kötött 370365-1997/0100 sz.
vagyonkezelési szerzõdés)

Erdõ, szántó 5540 Szarvas, Külterület
Galambos

01379 kezelõ
(A jogelõd Debreceni Agrár-
tudományi Egyetem által
kötött 370365-1997/0100 sz.
vagyonkezelési szerzõdés)
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Ingatlan megnevezése Címe Helyrajzi száma Használat jogcíme

Árok 5540 Szarvas, Külterület
Galambos

01380 kezelõ
(A jogelõd Debreceni Agrár-
tudományi Egyetem által
kötött 370365-1997/0100 sz.
vagyonkezelési szerzõdés)

Udvar, erdõ, szántó 5540 Szarvas, Külterület
Galambos

01381 kezelõ
(A jogelõd Debreceni Agrár-
tudományi Egyetem által
kötött 370365-1997/0100 sz.
vagyonkezelési szerzõdés)

Saját használatú út 5540 Szarvas, Külterület
Galambos

01382 kezelõ
(A jogelõd Debreceni Agrár-
tudományi Egyetem által
kötött 370365-1997/0100 sz.
vagyonkezelési szerzõdés)

Szántó, gyep 5561 Békésszentandrás,
Külterület Galambos

073/4 kezelõ
(A jogelõd Debreceni Agrár-
tudományi Egyetem által
kötött 370365-1997/0100 sz.
vagyonkezelési szerzõdés)

Szántó 5540 Szarvas, Külterület Káka 01200/2 kezelõ
(A jogelõd Debreceni Agrár-
tudományi Egyetem által
kötött 370365-1997/0100 sz.
vagyonkezelési szerzõdés)

Szántó 5540 Szarvas, Külterület Káka 01201 kezelõ
(A jogelõd Debreceni Agrár-
tudományi Egyetem által
kötött 370365-1997/0100 sz.
vagyonkezelési szerzõdés)

Csatorna 5540 Szarvas, Külterület Káka 01202 kezelõ
(A jogelõd Debreceni Agrár-
tudományi Egyetem által
kötött 370365-1997/0100 sz.
vagyonkezelési szerzõdés)

Csatorna 5540 Szarvas, Külterület Káka 01203 kezelõ
(A jogelõd Debreceni Agrár-
tudományi Egyetem által
kötött 370365-1997/0100 sz.
vagyonkezelési szerzõdés)
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3. számú melléklet

További az intézmény használatában lévõ ingatlanok és a használat jogcíme

Ingatlan megnevezése Címe Helyrajzi száma Használat jogcíme

(Gyakorlóóvoda és Általá-
nos Iskola) Telek

5540 Szarvas, Szabadság u 4. 2041/2 ingyenes használati jog

Gazdasági Fõiskolai Kar
Kollégiumi épület

Békéscsaba, Gyulai út 59.
1493/11

1493/11 ingyenes használati jog

Gazdasági Fõiskolai Kar
Fõépület

Békéscsaba, Bajza u. 33. 1493/11 1493/11 ingyenes használati jog

Gazdasági Fõiskolai Kar
Tornacsarnok

Békéscsaba, Bajza u. 33. 1493/11 ingyenes használati jog

Építmények: kazánház 40. Békéscsaba, Bajza u. 33. 1493/11 ingyenes használati jog

Kerítés a Gazdasági
Fõiskolai Karhoz

Békéscsaba, Bajza u. 33. 1493/11 ingyenes használati jog

Udvarrész, park Békéscsaba, Bajza u. 33. 1493/11 ingyenes használati jog

Járda, térburkolat Békéscsaba, Bajza u. 33. 1493/11 ingyenes használati jog

Gépkocsitároló Békéscsaba, Bajza u. 33. 1493/11 ingyenes használati jog

Sportpálya Békéscsaba, Bajza u. 33. 1493/11 ingyenes használati jog

Park-járda-koll.-hoz Békéscsaba, Bajza u. 33. 1493/11 ingyenes használati jog

Gépkocsitároló Békéscsaba, Bajza u. 33. 1493/11 ingyenes használati jog

Kerítés Békéscsaba, Bajza u. 33. 1493/11 ingyenes használati jog

Gépkocsigarázs Békéscsaba, Bajza u. 33. 1493/11 ingyenes használati jog

Portásfülke Békéscsaba, Bajza u. 33. 1493/11 ingyenes használati jog

Egészségügyi Intézet
Fõépület (I. épület)

Gyula, Szt. István út 17/19. 4220 ingyenes használati jog

A Szolnoki Fõiskola
alapító okirata

2008.

A Szolnoki 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:

Az intézmény jogelõdje a Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Fõiskola 1979-tõl, valamint a Külkereske-
delmi Fõiskola 1990-tõl Szolnokon létesített kihelyezett tagozataként mûködött. A fõiskola az Ftv. alapján, 1993. szep-
tember 1-jétõl Kereskedelmi és Gazdasági Fõiskola néven önálló intézményként mûködött.
2006. január 1-jétõl az intézmény szervezeti egysége lett jogutódlással a felsõoktatási intézmények karainak felsorolásá-
ról szóló 209/1999. (XII. 26.) Korm.rendelet módosításáról szóló 251/2005. (XI. 23.) Korm. rendelettel megszüntetett
Tessedik Sámuel Fõiskola (Szarvas), Mezõgazdasági Fõiskolai Kar (Mezõtúr) jogutód fakultása, amelynek történeti
elõzménye az 1943-ban megindult mezõtúri mezõgazdasági leányközépiskolai képzés, közvetlen jogelõdje az 1961-ben
létesített Felsõfokú Mezõgazdasági Technikum, Mezõtúr, a debreceni Agrártudományi Egyetemen Mezõgazdasági Gé-
pészeti Fõiskolai Kar létesítésérõl és a mezõtúri Felsõfokú Mezõgazdasági Technikum megszüntetésérõl szóló
1028/1972. (VII. 31.) Mt. határozattal létrehozott debreceni Agrártudományi Egyetem, Mezõgazdasági Gépészeti Fõis-
kolai Kar, 1986-tól a Gödöllõi Agrártudományi Egyetem Mezõgazdasági Gépészüzemmérnöki Fõiskolai Kar, majd Me-
zõgazdasági Fõiskolai Kar és 2000. január 1-jétõl a Tessedik Sámuel Fõiskola (Szarvas) részeként mûködõ Mezõgazda-
sági Fõiskolai Kar (Mezõtúr).
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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: Szolnoki Fõiskola.
Rövidített megnevezése: SZF.
Angol nyelvû megnevezése: College of Szolnok.

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: 5000 Szolnok, Ady Endre út 9.

4.2. telephelye:
– 5400 Mezõtúr, Petõfi tér 1.

4.3. Az intézmény székhelyen kívüli képzésének helye:
– 1071 Budapest, Bethlen Gábor tér 2.

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

6. Az intézmény szakágazati besorolása és az alapvetõ szakfeladat száma:
szakágazat: 854200
jellemzõ szakfeladat: 803218

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

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

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

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

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

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

– A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudományterületeken alap-, alkalmazott és kísérleti kutatásokat és
fejlesztéseket, tudományszervezést, technológiai innovációt, valamint az oktatást támogató egyéb kutatásokat vé-
gez, agrár- és vidékfejlesztési feladatokat lát el.

– 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.
– Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére saját szervezetében tankönyv- és jegyzetellátást, könyvtári és

laboratóriumi szolgáltatást, kollégiumi elhelyezést, kulturális és sportolási lehetõséget nyújt, továbbá olyan szol-
gáltatásokat, 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 szervezetében lát

el feladatokat.
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– 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 egy-
ségeket mûködtet.

– Gyakorlati képzõhelyeket tart fenn és gyakorlati képzést folytat.

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

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

alaptevékenységek:
8542 felsõfokú oktatás,
8541 felsõ szintû, nem felsõfokú oktatás,
8899 máshová nem sorolt egyéb szociális ellátás, bentlakás nélkül,
6203 számítógép üzemeltetés,
6311 adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás,
5819 egyéb kiadói tevékenység,
5829 egyéb szoftverkiadás,
5920 hangfelvétel készítése, kiadása,
6201 számítógépes programozás,
7211 biotechnológiai kutatás, fejlesztés,
7219 egyéb természettudományi, mûszaki kutatás, fejlesztés,
7220 társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés,
9101 könyvtári, levéltári tevékenység,
9311 sportlétesítmény mûködtetése.

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

– agrár,
– gazdaságtudományok,
– mûszaki;

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

székhelyen kívül: gazdaságtudományok.

8.1.2. Felsõfokú szakképzés szakmacsoportja, amelyben az intézmény szakképzést folytat, illetve folytathat
székhelyen, telephelyen:
– egyéb szolgáltatások,
– élelmiszeripar,
– gépészet,
– informatika,
– kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció,
– környezetvédelem-vízgazdálkodás,
– közgazdaság,
– közlekedés,
– mezõgazdaság,
– ügyvitel,
– 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-
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meltetési, fenntartási kiadások tevékenységre jutó arányos hányadát is – a bevétel fel nem használható részének
figyelembevétele mellett.

Ilyen tevékenységek:
– 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;
– nyelvvizsgára felkészítés;
– az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ, szakképesítést nyújtó iskolarendszeren kívüli szakképzés folytatása,
– a képzéshez kapcsolódó tudományterületeken kultúramûvelés és fejlesztés, mûvészeti, szaktanácsadói és egyéb te-

vékenység, mûszaki és természettudományi kutatás és kísérletfejlesztés, szakmai tervezés, tanácsadás, növényter-
mesztési szolgáltatás és tanácsadás, állattenyésztési szolgáltatás és tanácsadás;

– az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak hasznosítása: kiadói tevékenység, nyomdaipari szolgáltatások,
nyomdaipari termékek gyártása, konferenciák szervezése, munkahelyi vendéglátás, üzemi étkeztetés, sportlétesít-
mények, oktatást szolgáló helyiségek, valamint kollégiumi szálláshelyek bérbeadása, lapkiadás, szoftverkészítés és
-tanácsadás, adatfeldolgozás, adatbanki tevékenység, statisztikai adatgyûjtés, piac- és közvélemény kutatás, mér-
nöki tevékenység és tanácsadás, mûszaki elemzés és tesztelés, hirdetés, reklám tervezése, elhelyezése, titkári, for-
dítói tevékenység, utazásszervezés, egyéb szárazföldi személyszállítás, máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás,
iparcikk jellegû vegyes kiskereskedelem, pékáru-, édesség-kiskereskedelem, egyéb élelmiszer-kiskereskedelem,
könyv-, újság-, papíráru-kiskereskedelem, hangfelvétel sokszorosítás, videofelvétel sokszorosítás, egyéb nyomdai
tevékenység, számítógépes adathordozó sokszorosítása, állattenyésztés, növénytermesztés, gépjármûjavítás, gép-
jármû vizsgáztatás;

– könyvtári tevékenység.

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

kiegészítõ tevékenységek:
8532 szakmai középfokú oktatás,
8551 sport, szabadidõs képzés,
8552 kulturális képzés,
8559 máshova nem sorolt egyéb képzés,
6202 információ-technológiai szaktanácsadás,
6312 világháló-portál szolgáltatás,
7320 piac- és közvélemény kutatás,
7021 PR, kommunikáció,
7022 üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás,
7490 máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, mûszaki ,tevékenység
8560 oktatást kiegészítõ tevékenység,
7112 mérnöki tevékenység, mûszaki tanácsadás,
7120 mûszaki vizsgálat, elemzés,
7311 reklámügynöki tevékenység,
7312 médiareklám,
7430 fordítás, tolmácsolás,
8211 összetett adminisztratív szolgáltatás,
8219 fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás,
8299 máshova nem sorolt egyéb kiegészítõ üzleti szolgáltatás,
7740 immateriális javak kölcsönzése,
8230 konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése,
7911 utazásközvetítés,
7912 utazásszervezés,
7990 egyéb foglalás,
6820 saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
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6832 ingatlankezelés,
8110 építményüzemeltetés,
9499 máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység,
8551 sport, szabadidõs képzés,
9312 sportegyesületi tevékenység,
9319 egyéb sporttevékenység,
9329 máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidõ ,tevékenység
9609 máshova nem sorolt egyéb személyi szolgáltatás,
4939 máshova nem sorolható szárazföldi személyszállítás,
5510 szállodai szolgáltatás,
5520 üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás,
5590 egyéb szálláshely szolgáltatás,
5610 éttermi, mozgó vendéglátás,
5629 egyéb vendéglátás,
5621 rendezvényi étkeztetés,
4520 gépjármûjavítás, -karbantartás,
5221 szárazföldi szállítást kiegészítõ szolgáltatás,
4724 kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem,
4725 ital-kiskereskedelem,
4729 egyéb élelmiszer kiskereskedelem,
4721 zöldség, gyümölcs kiskereskedelem,
4761 könyv-kiskereskedelem,
4762 újság-, papíráru kiskereskedelem,
3299 egyéb máshova nem sorolt feldolgozóipari tevékenység,
5811 könyvkiadás,
5812 címtárak, levelezõjegyzékek kiadása,
5814 folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása,
1812 nyomás (kivéve: napilap),
1820 egyéb sokszorosítás,
1813 nyomdai elõkészítõ tevékenység,
0162 állattenyésztési szolgáltatás,
0161 növénytermesztési szolgáltatás,
0141 tejhasznú szarvasmarha tenyésztése,
0142 egyéb szarvasmarha tenyésztése,
0143 ló, lóféle tenyésztése,
0145 juh, kecske tenyésztése,
0146 sertéstenyésztés,
0147 baromfitenyésztés,
0149 egyéb állat tenyésztése,
0111 gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztés,
0116 rostnövénytermesztés,
0119 egyéb, nem évelõ növény termesztése,
0129 egyéb évelõ növény termesztése,
0164 vetési célú magfeldolgozás,
0130 növényi szaporítóanyag termesztése.

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

9. A felsõoktatási intézmény szervezeti tagolása (az 1. számú mellékletnek megfelelõen):
9.1. Az intézményben oktatási, tudományos kutatási szervezeti egységként tanszék, intézet, fakultás, tangazdaság, tan-
üzem, távoktatási központ, felnõttképzési központ, sportközpont mûködik.

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

9.2. A felsõoktatási intézményben szolgáltató egységként kollégium, informatikai központ, könyvtár, gyakorlati képzést
biztosító tanüzem, tanétterem és tanszálloda, nyelvvizsgahely, tangazdaság, továbbá szakmai szolgáltatási és tanácsadá-
si feladatokat ellátó szolgáltató és tanácsadó központok, karrier iroda, valamint diákközpont mûködik.

9.3. A felsõoktatási intézmény mûködtetési feladatainak ellátásához gazdasági, igazgatási, tanulmányi adminisztrációs,
ügykezelési, informatikai, pályázati támogató, PR és marketing, könyvtári, humánerõforrás menedzsment, minõségirá-
nyítási, kontrolling, belsõ ellenõrzési, jogszolgáltatási feladatokat ellátó, nemzetközi kapcsolatokat koordináló funkcio-
nális 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, 371036-1997/0100 számú, 1997. december 17-én kelt vagyonkezelési szerzõdéssel,
valamint a 371036-2002/0120 számú, 2002. október 07-én kelt vagyonkezelési szerzõdést módosító közös nyilatko-
zattal, továbbá a 371036-2004/0121 számú, 2004. július 30-án kelt vagyonkezelési szerzõdést módosító közös nyi-
latkozattal 2. számú melléklet szerint.

10.2. Az intézmény tulajdonában lévõ ingatlanok: 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 6742 fõ, amely számított hallgatói lét-

számként 4768 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 3774-1/2007. számú alapító okirat módosításával készült és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat szövegét tartalmazza.

14. Jelen alapító okirat az aláírás napján lép hatályba.

Budapest, 2008. február 29.

3365-23/2008.

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

10.1. Az intézmény vagyonkezelésében lévõ ingatlanok jegyzéke:

10.1.1. címe: 5000 Szolnok, Ady Endre út 9.
helyrajzi száma: 1428/7
használat jogcíme: vagyonkezelõi jog

10.1.2. címe: 5000 Szolnok, Mártírok út 8-10.
helyrajzi száma: 5372/11
használat jogcíme: vagyonkezelõi jog

10.1.3. címe: 5000 Szolnok, Mártírok út 12-14.
helyrajzi száma: 5372/5
használat jogcíme: vagyonkezelõi jog

10.1.4. címe: 5000 Szolnok, Tiszaliget
helyrajzi száma: 9709/3
használat jogcíme: vagyonkezelõi jog

10.1.5. címe: 5000 Szolnok, Tiszaliget
helyrajzi száma: 9709/4
használat jogcíme: vagyonkezelõi jog

10.1.6. címe: 5400 Mezõtúr, Petõfi tér 1.
helyrajzi száma: 2032
használat jogcíme: vagyonkezelõi jog

10.1.7. címe: 5400 Mezõtúr, Szabadság tér 14.
helyrajzi száma: 102/1
használat jogcíme: vagyonkezelõi jog

10.1.8. címe: 5400 Mezõtúr, Szabadság tér 15.
helyrajzi száma: 103
használat jogcíme: vagyonkezelõi jog

10.1.9. címe: 5400 Mezõtúr, Földvári u. 61.
helyrajzi száma: 2232/13
használat jogcíme: vagyonkezelõi jog

10.1.10. címe: 5400 Mezõtúr, Ifjúsági ltp. 6. ép.
helyrajzi száma: 3891/1
használat jogcíme: vagyonkezelõi jog

10.1.11. címe: 5400 Mezõtúr, Szolnoki u. 5.
helyrajzi száma: 1937/1
használat jogcíme: vagyonkezelõi jog

10.1.12. címe: 5400 Mezõtúr, Szolnoki u. 7.
helyrajzi száma: 1937/2
használat jogcíme: vagyonkezelõi jog

10.1.13. címe: 5400 Mezõtúr, Radnóti u. 2.
helyrajzi száma: 1943
használat jogcíme: vagyonkezelõi jog

10.1.14. címe: 5400 Mezõtúr, Radnóti u. 1.
helyrajzi száma: 1944
használat jogcíme: vagyonkezelõi jog

10.1.15. címe: 5309 Berekfürdõ, Pávai Vajna u.
helyrajzi száma: 1097
használat jogcíme: vagyonkezelõi jog

10.1.16. címe: 8624 Balatonszárszó, Petõfi u. 1.
helyrajzi száma: 1069
használat jogcíme: vagyonkezelõi jog

10.1.17. címe: 5400 Mezõtúr, Berettyó-part
helyrajzi száma: 0682
használat jogcíme: vagyonkezelõi jog

10.1.18. címe: 5400 Mezõtúr, Fûzfa út 1.
helyrajzi száma: 3371/1
használat jogcíme: vagyonkezelõi jog
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10.1.19. címe: 5400 Mezõtúr, Földvári út 61.
helyrajzi száma: 2232,24/A1
használat jogcíme: vagyonkezelõi jog

10.1.20. címe: 5400 Mezõtúr, Külterület, Zsilinszky Major
helyrajzi száma: 0612
használat jogcíme: vagyonkezelõi jog

10.1.21. címe: 5400 Mezõtúr, Külterület, Zsilinszky Major
helyrajzi száma: 0613
használat jogcíme: vagyonkezelõi jog

10.1.22. címe: 5400 Mezõtúr, Külterület, Zsilinszky Major
helyrajzi száma: 0614
használat jogcíme: vagyonkezelõi jog

10.1.23. címe: 5400 Mezõtúr, Külterület, Zsilinszky Major
helyrajzi száma: 0615
használat jogcíme: vagyonkezelõi jog

10.1.24. címe: 5400 Mezõtúr, Vízközi kert
helyrajzi száma: 0960
használat jogcíme: vagyonkezelõi jog

10.1.25. címe: 5400 Mezõtúr, Vízközi kert
helyrajzi száma: 0962
használat jogcíme: vagyonkezelõi jog

10.1.26. címe: 5400 Mezõtúr, Vízközi kert
helyrajzi száma: 0969
használat jogcíme: vagyonkezelõi jog

10.1.27. címe: 5400 Mezõtúr, Vízközi kert
helyrajzi száma: 0970
használat jogcíme: vagyonkezelõi jog

10.1.28. címe: 5400 Mezõtúr, Vízközi kert
helyrajzi száma: 0972
használat jogcíme: vagyonkezelõi jog

10.1.29. címe: 5400 Mezõtúr, Vízközi kert
helyrajzi száma: 0973
használat jogcíme: vagyonkezelõi jog

10.1.30. címe: 5400 Mezõtúr, Vízközi kert
helyrajzi száma: 0974
használat jogcíme: vagyonkezelõi jog

10.1.31. címe: 5400 Mezõtúr, Vízközi kert
helyrajzi száma: 0975/4
használat jogcíme: vagyonkezelõi jog

10.1.32. címe: 5400 Mezõtúr, Vízközi kert
helyrajzi száma: 0983/5
használat jogcíme: vagyonkezelõi jog

10.1.33. címe: 5400 Mezõtúr, Vízközi kert
helyrajzi száma: 0983/6
használat jogcíme: vagyonkezelõi jog

10.1.34. címe: 5400 Mezõtúr, Külterület Vízközi kert
helyrajzi száma: 975/18
használat jogcíme: vagyonkezelõi jog

3. számú melléklet

10.3. További, az intézmény használatában lévõ ingatlanok és a használat jogcíme (pl. 5 évnél hosszabb bérlet,
használati jog, haszonélvezeti jog stb.):

10.3.1. címe: 5000 Szolnok, Tiszaliget
helyrajzi száma: 9735
használat jogcíme: 5 évnél hosszabb idõtartamú bérleti szerzõdés
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A Színház- és Filmmûvészeti Egyetem
alapító okirata

2008.

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

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

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

2. Az intézmény alapítója a Magyar Köztársaság Országgyûlése.

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

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

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

6. Az intézmény szakágazati besorolása és az alapvetõ szakfeladat száma:
szakágazat: 854200
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, osztat-
lan 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 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 felsõokta-
tásnak nem minõsülõ szakképzési és az ágazati törvényekben meghatározott egyéb képzési feladatok megvalósítá-
sában.

– A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudományterületeken alap-, alkalmazott és kísérleti kutatásokat és
fejlesztéseket, tudományszervezést, technológiai innovációt, doktori képzést, valamint az oktatást támogató egyéb
kutatásokat végez. Habilitációs eljárást folytat le.
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– A képesítési követelményekhez kapcsolódó gyakorlati oktatás keretében saját szervezetében színházi elõadásokat
tart, tanulmányi célú filmeket, televíziós játékokat és videoprogramokat készít és forgalmaz.

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

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

– Tankönyv- és jegyzetkiadást, taneszköz-fejlesztést végez.
– Az alaptevékenységéhez tartozó feladatok megoldásához saját szervezetében mûvészi gyakorló helyeket: mûter-

meket, film-, televízió- és hangstúdiókat, vetítõ, vágó és montírozó helyiségeket és berendezéseket üzemeltet, szín-
padi gyakorló helyeket és azokat kiszolgáló díszlet-, jelmez- és kelléktárakat mûködtet, a hallgatók részére tan-
könyv- és jegyzetellátást, könyvtári, kottatári és videotári/cd.,dvd.,szélessávú internet/ szolgáltatást, kollégiumi el-
helyezést, kulturális és sportolási lehetõséget nyújt, továbbá olyan szolgáltatásokat, amelyek a hallgatók beillesz-
kedését, 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 szervezetében lát

el feladatokat.
– Feladatai teljesítése érdekében gazdasági, valamint igazgatási, szervezési, mûszaki szolgáltató és más, a mûködést

biztosító funkcionális szervezeti egységeket mûködtet, továbbá belsõ ellenõrt foglalkoztat.

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:
8542 felsõfokú oktatás,
8541 felsõ szintû, nem felsõfokú oktatás,
5590 egyéb szálláshely-szolgáltatás,
9101 könyvtári, levéltári tevékenység,
9001 elõadó mûvészet,
5911 film-, video-, televíziómûsor-gyártás.

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

mûvészet;

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

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

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

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

8.2. Az intézmény az alaptevékenységén belül jogosult olyan kiegészítõ tevékenység végzésére, amelyet az alapte-
vékenysége feltételeként rendelkezésre álló, s e célra csak részben lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott
kihasználásával, nem nyereségszerzés céljából végez. Az e tevékenység keretében végzett szolgáltatás, termékelõ-
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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 színház és a mozgókép szakterületeihez tartozó munkakörökhöz iskolarendszeren kívül és tanfolyami keretben

szervezett szakképzés és továbbképzés;
– a képzéshez kapcsolódó tudományterületeken kultúramûvelés és fejlesztés, mûvészeti, szaktanácsadói és egyéb te-

vékenység.

Az intézmény tevékenységeinek tevékenységi körök szerinti (TEÁOR) részletes felsorolása:
kiegészítõ tevékenységek:
9002 elõadó-mûvészetet kiegészítõ tevékenység,
9004 mûvészeti létesítmények mûködtetése.

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 szervezeti tagolása (az 1. számú mellékletnek megfelelõen)

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

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

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

9.3. Az intézmény mûködtetési feladatainak ellátásához az intézményben igazgatási funkcionális szervezeti egységként
rektori hivatalt és tanulmányi osztályt, hazai és nemzetközi kommunikációs csoportot, gazdasági, mûszaki funkcionális
szervezeti egységként gazdasági hivatalt, üzemeltetési osztályt, színházi mûszaki osztályt és film- és televíziós mûszaki
osztályt mûködtet, továbbá belsõ ellenõrt foglalkoztat.

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

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, alapszerzõdés: 370437/1997/0100, módosított: 370437/2002/0120, illetve
370437/2005/0121 számú vagyonkezelési szerzõdéssel. (2. számú melléklet szerint)

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

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

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

számként 287 fõ.

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

13. Az alapító okirat a 17803-1/2007. számú alapító okirat módosításával készült és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat szövegét tartalmazza.

14. Jelen alapító okirat az aláírás napján lép hatályba.

Budapest, 2008. február 29.

3365-22/2008.

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

Az intézmény vagyonkezelésében lévõ ingatlanok

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

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

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

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

3. számú melléklet

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

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

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

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

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

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

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

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

Címe: Budapest VIII. ker., Stáhly u. 1.
Helyrajzi száma: 36438
Jogcím: bérlemény
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A Szent István Egyetem
alapító okirata

2008.

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) 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 Lll. 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 állat-
gyógyászati tanszék, 1790-tõl Állatgyógyászati Intézet, illetõleg az 1851-ben önállósult Pesti magyar királyi Állat-
gyógyintézet 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 rendelettel létesített Ál-
latorvos-tudományi Fõiskola, a felsõoktatási intézményekrõl szóló 1962. évi 22. sz. tvr.-tel létrehozott Állator-
vos-tudományi Egyetem, Budapest;

– a Gödöllõi Agrártudományi Egyetem, amelynek jogelõdje a Budapesti királyi Magyar Tudományegyetem a budapesti
Magyar Tudományegyetem mellett létesített Közgazdaságtudományi Kar szervezeti szabályzatáról szóló 272/1920.
ME rendelettel létesített közgazdaságtudományi kara, a Magyar Agrártudományi Egyetem felállításáról és szervezé-
sérõl szóló 8740/1945. (X. 2.) ME. rendelet alapján felállított Magyar Agrártudományi Egyetem, a felsõoktatási intéz-
ményekrõl szóló 1962. évi 22. számú tvr.-tel 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. utasítás alapján 1959-ben létrejött felsõfokú Jászberényi Ta-
nítóképzõ 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 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 Ál-
lami Felsõ Ipariskola, az 1963-ban létrehozott Felsõfokú Ipari Technikum, az Ybl Miklós Építõipari Mûszaki Fõis-
kola létesítésérõl szóló 1972. évi 15. számú tvr.-tel és az Ybl Miklós Építõipari Mûszaki Fõiskola irányításáról, kari
tagozódásáról, képzési idejérõl, valamint a budapesti Felsõfokú Építõipari Technikum, továbbá a debreceni Felsõ-
fokú Építõgépészeti Technikum átszervezésével kapcsolatos átmeneti intézkedésekrõl szóló 1034/1972. (VIII. 27.)
Mt. 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: 2100 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 u. 53.,
1142 Budapest Tatai u. 3.
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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.

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

6. Az intézmény szakágazati besorolása és az alapvetõ szakfeladat száma:
szakágazat: 854200
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, osztat-

lan 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 Cl. törvényben foglaltak szerint részt vesz a közoktatási, továbbá a felsõokta-
tásnak nem minõsülõ szakképzési és az ágazati törvényekben meghatározott egyéb képzési feladatok megvalósítá-
sában.

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

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

– Közoktatási intézmény alapítójaként és fenntartójaként közoktatási feladatokat lát el, pedagógusképzést folytató
intézményként 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

szolgáltatást, kollégiumi elhelyezést, kulturális és sportolási lehetõséget nyújt, továbbá olyan szolgáltatásokat,
amelyek a hallgatók 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 szervezetében 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 egy-
ségeket mûködtet.

A felsorolt feladatokat az intézmény alaptevékenységként látja el, amelynek alapvetõ anyagi feltételeit a fenntartó által
biztosított és az államháztartás alrendszereibõl származó támogatások, átvett pénzeszközök biztosítják, valamint az ál-
lamháztartáson kívüli forrásból származó bevételek, illetve a számára felajánlott vagyon.
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Az intézmény tevékenységeinek tevékenységi körök szerinti (TEÁOR) részletes felsorolása:

alaptevékenységek:

8541 felsõ szintû, nem felsõfokú oktatás,
8542 felsõfokú oktatás,
8510 iskolai elõkészítõ oktatás,
8520 alapfokú oktatás,
8531 általános középfokú oktatás,
8532 szakmai középfokú oktatás,
8551 sport-, szabadidõs képzés,
8552 kulturális képzés,
8559 máshová nem sorolt egyéb oktatás,
7211 biotechnológiai kutatás, fejlesztés,
7219 egyéb természettudományi mûszaki kutatás, fejlesztés,
7220 társadalomtudományi humán kutatás, fejlesztés,
5920 hangfelvétel készítése, kiadása,
5829 egyéb szoftver kiadása,
6203 számítógép üzemeltetés,
6311 adatfeldolgozás, web hosting szolgáltatás,
8891 gyermekek napközbeni ellátása,
8899 máshová nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül,
9101 könyvtári, levéltári tevékenység,
9102 múzeumi tevékenység,
9103 történelmi hely, építmény, egyéb látványosság mûködtetése,
9311 sportlétesítmény mûködtetése.

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, társadalom-
tudományi, természettudomány;

székhelyen kívül: nincs az intézménynek;

mesterképzés:
székhelyen, telephelyen: agrár, gazdaságtudományok, mûszaki, természettudomány.

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.
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8.1.3. Tudományterület, 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 fi-
gyelembevétele 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 kultúramûvelés és fejlesztés, mûvészeti, szaktanácsadói és egyéb te-

vékenység;
– mezõgazdasági és élelmiszeripari termékek termelése, feldolgozása, forgalmazása;
– az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak hasznosítása (kiadói tevékenység, tervezési tevékenység,

nyomdaipari szolgáltatások, hazai és nemzetközi konferenciák szervezése, nyomdaipari termékek gyártása és érté-
kesítése, munkahelyi vendéglátás, üzemi étkeztetés, oktatást szolgáló létesítmények, sportlétesítmények, kollégiu-
mi szálláshelyek, valamint kutatási kapacitások bérbeadása);

– nyelvvizsgáztatási tevékenység.

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

kiegészítõ tevékenységek:
0143 ló, lóféle tenyésztése,
0145 juh, kecske tenyésztése,
0161 növénytermesztési szolgáltatás,
0162 állattenyésztési szolgáltatás,
0170 vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás,
5811 könyvkiadás,
5814 folyóirat, idõszaki kiadvány kiadás,
5520 üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás,
5629 egyéb vendéglátás,
6010 rádió mûsor szolgáltatás,
6020 televízió mûsor összeállítás szolgáltatás,
6190 egyéb távközlés,
6820 saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
5821 számítógépes játék kiadása,
6201 számítógépes programozás,
6202 információ-technológiai szaktanácsadás,
6209 egyéb információs technológiai szolgáltatás,
7111 építészmérnöki tevékenység,
7112 mérnöki tevékenység, mûszaki tanácsadás,
7120 egyéb mûszaki vizsgálat elemzés,
6910 jogi tevékenység,
6920 számviteli, könyvvizsgálói, adószakértõi tevékenység,
7021 PR kommunikáció,
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7022 üzletviteli egyéb vezetési tanácsadás,
7490 máshová nem sorolt egyéb szakmai mûszaki tudományos tevékenység,
7120 mûszaki vizsgálat elemzés,
7320 piac-, közvélemény kutatás,
8121 általános épület takarítás,
8122 egyéb épületipari takarítás,
8129 egyéb takarítás,
8299 máshová nem sorolt egyéb kiegészítõ üzleti szolgáltatás,
8291 követelésbehajtás,
8230 konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése,
8424 közbiztonság, közrend,
8425 tûzvédelem,
8560 oktatást kiegészítõ tevékenység,
7500 állat-egészségügyi ellátás,
3700 szennyvíz gyûjtése, kezelése,
3811 nem veszélyes hulladék gyûjtése,
3821 nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása,
3832 hulladék újrahasznosítása,
3822 vegyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása,
3812 veszélyes hulladék gyûjtése,
3900 szennyezõdésmentesítés, egyéb hulladék kezelés,
9104 növény-, állatkert, természetvédelmi terület mûködtetése,
9319 egyéb sport tevékenység,
9329 máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidõs tevékenység,
9312 sport egyesületi 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.

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

9. A felsõoktatási intézmény szervezeti tagolása (az 1. számú mellékletnek megfelelõen):
9.1. Az intézményben oktatási, tudományos kutatási szervezeti egységként karok, tanszékek, intézetek, klinikák, kutató
csoportok, 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
gyakorlati képzést biztosító tanmûhely, valamint termelõ feladatot ellátó szolgáltató szervezeti egységek mûködnek.

9.3. Az intézmény mûködtetési feladatainak ellátásához gazdasági, ellenõrzési, igazgatási feladatot ellátó hivatalt, mû-
szaki szolgáltató és más, a mûködtetést biztosító 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.
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Az intézmény vezetését, a vezetõk megbízását, illetve felmentését, valamint hatásköröket az Ftv. és az intézmény szerve-
zeti és mûködési szabályzata határozza meg.

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

Gödöllõi Agrártudományi Egyetem 370200/1998/0100 alapszerzõdés
370200/1999/0101 szerzõdés módosítás

Jászberényi Tanítóképzõ Fõiskola 370406/1997/0001 alapszerzõdés
370406/2000/0101 szerzõdés módosítás

Ybl Miklós Mûszaki Fõiskola: 370231/1997/0001 alapszerzõdés
Állatorvostudományi 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 résztvevõk 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 dokumentumai a szervezeti és mûködési szabályzat mellékletét képezik.

13. Az alapító okirat a 29022-12/2007. számú alapító okirat módosításával készült és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat szövegét tartalmazza.

14. Jelen alapító okirat az aláírás napján lép hatályba.

Budapest, 2008. február 29.

3365-21/2008.
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 Szegedi Tudományegyetem
alapító okirata

2008.

A Szegedi Tudományegyetem (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) 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. Tudományegye-
tem ideiglenes áthelyezésérõl szóló 1921. évi XXV. törvénycikkel Szegeden ideiglenesen elhelyezett kolozsvári
Ferenc József Tudományegyetem, az Országos Nép- és Családvédelmi Alapról szóló 1940. évi XXIII. törvénycik-
kel 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.
Tudományegyetem ideiglenes áthelyezésérõl szóló 1921. évi XXV. törvénycikkel Szegeden ideiglenesen elhelye-
zett kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem, az orvostudományi egyetemek szervezetének és mûködésének
átmeneti szabályozása tárgyáról szóló 27/1951. (I. 28.) MT rendelettel önállóvá vált orvostudományi egyetem,
amely Szent-Györgyi Albert nevét 1987-tõl vette fel; 1989. július l-jével fõiskolai kart alapított;

– a Juhász Gyula Tanárképzõ Fõiskola, Szeged, amelynek jogelõdje az 1873-ban budapesti Polgár Iskolai Tanítókép-
zõ Intézet és Polgár Iskolai Tanárképzõ Intézet egyesítésével létrehozott és 1928-ban Szegedre helyezett Állami
Polgári Iskolai Tanárképzõ Fõiskola, majd az 1947-ben létesített Szegedi Pedagógiai Fõiskola, amely 1973-ban ve-
szi 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 Tech-
nikum, 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. határozattal létrehozott Állattenyésztési Kar a szegedi Élelmiszeripari Fõiskolán, az egyetemek kari
tagozódásáról, valamint az egyetemi továbbképzõ intézetekrõl szóló 37/1986. (VIII. 31.) MT 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.

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

nye, 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:
szakágazat: 854200
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 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.

– 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 képzésében, beleértve a más felsõfokú végzettséggel rendelkezõk egészségügyi szak– és tovább-
képzését is.

– A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudományterületeken, alap-, alkalmazott és kísérleti kutatásokat és
fejlesztéseket, tudományszervezést, technológiai innovációt, valamint az oktatást támogató egyéb kutatásokat vé-
gez, illetve zenemûvészeti tevékenységet folytat.

– Közoktatási intézmény alapítójaként és fenntartójaként közoktatási feladatokat lát el, pedagógusképzést folytató
intézményként 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 testkultúrális és sport 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, taneszköz-fejlesztést végez.
– Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgató részére saját szervezetében tankönyv- és jegyzetellátást, könyvtári és

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

– Diákotthoni szolgáltatást nyújt.
– Az alkalmazásban lévõ közalkalmazottak ellátásával kapcsolatos feladatokat végez, a vonatkozó jogszabályok szerint.
– Az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és folyamatos fejlesztésével kapcsolatban saját szervezetében 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 egy-
ségeket 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:
0111 gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése,
0113 zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése,
0119 egyéb nem évelõ növény termesztése,
0125 egyéb gyümölcs, héjastermésû termesztése,
0126 olajtartalmú gyümölcs termesztése,
0129 egyéb évelõ növény termesztése,
0130 növényi szaporítóanyag termesztése,
0141 tejhasznú szarvasmarha tenyésztése,
0142 egyéb szarvasmarha tenyésztése,
0145 juh, kecske tenyésztése,
0146 sertéstenyésztés,
0147 baromfitenyésztés,
0149 egyéb állat tenyésztése,
0161 növénytermesztési szolgáltatás,
0162 állattenyésztési szolgáltatás,
0163 betakarítást követõ szolgáltatás,
0164 vetési célú magfeldolgozás,
0170 vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás,
5629 egyéb vendéglátás,
5811 könyvkiadás,
6203 számítógép üzemeltetés,
6209 egyéb információ-technológiai szolgáltatás,
7211 biotechnológiai kutatás, fejlesztés,
7219 egyéb természettudományi, mûszaki kutatás, fejlesztés,
7220 társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés,
8130 zöldterület-kezelés,
8520 alapfokú oktatás,
8531 általános középfokú oktatás,
8532 szakmai középfokú oktatás,
8542 felsõfokú oktatás,
8559 máshová nem sorolt egyéb oktatás,
8610 fekvõbeteg ellátás,
8621 általános járóbeteg-ellátás,
8623 fogorvosi járóbeteg-ellátás,
8690 egyéb humán-egészségügyi ellátás,
8899 m.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül,
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9001 elõadó-mûvészet,
9002 elõadó mûvészet kiegészítõ tevékenység,
9003 alkotómûvészet,
9101 könyvtári, levéltári tevékenység,
9102 múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme,
9311 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, társadalomtudomá-
nyi, 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, bölcsészettudományi, gazdaságtudományok, informatika, jogi és igazgatási, mûszaki,
mûvész, orvos- és egészségtudományi, pedagógusképzés, társadalomtudományi, természettudomány.

8.1.2. Felsõfokú szakképzés szakmacsoportja, amelyben az intézmény szakképzést folytat, illetve folytathat
székhelyen, telephelyen:
– egészségügy,
– egyéb szolgáltatások,
– élelmiszeripar,
– informatika,
– kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció,
– közgazdaság,
– 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.).
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8.1.3. Tudományterület, 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, kultúramûvelés és fejlesztés, mûvészeti, szaktanácsadói és egyéb te-

vékenység;
– 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:
1051 tejtermék gyártása,
1071 kenyér, friss pékáru gyártása,
1072 tartósított lisztes áru gyártása,
1085 készétel gyártása,
1086 homogenizált, diétás étel gyártása,
1089 m.n.s. egyéb élelmiszer gyártása,
1813 nyomdai elõkészítõ tevékenység,
1814 könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás,
3250 orvosi eszköz gyártása,
3811 nem veszélyes hulladék gyûjtése,
3812 veszélyes hulladék gyûjtése,
4939 egyéb szárazföldi személyszállítás,
5590 egyéb szálláshely szolgáltatás,
5814 folyóirat, idõszaki kiadvány kiadásai,
6820 saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
7022 üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás,
7112 mérnöki tevékenység, mûszaki tanácsadás,
7120 mûszaki vizsgálat, elemzés,
7312 médiareklám,
7430 fordítás, tolmácsolás,
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7739 egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése,
8299 máshova nem sorolt, egyéb kiegészítõ üzleti szolgáltatás,
9104 növény-, állatkert természetvédelmi terület mûködtetése,
9499 máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység,
9601 textil, szõrme mosása, tisztítása.

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 szervezeti tagolása (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,
– Fogorvostudományi Kar,
– Zenemûvészeti Kar.

Az intézményben agrártudományi centrum és klinikai központ mûködik.

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)
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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 33592-1/2007. számú alapító okirat módosításával készült és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat szövegét tartalmazza.

14. Jelen alapító okirat az aláírás napján lép hatályba.

Budapest, 2008. február 29.

3365-20/2008.

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 vonatkozik
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
13 16 Árpád tér 2. 3772 Számítóközpont, Természettudomány Kar
14 17 Boldogasszony sgt 6. 3715 oktatási épület, Fõigazgatósági Hivatal

18 jegyzetbolt
15 19 Boldogasszony sgt 8. 3713 Juhász Gyula TFK Gyakorló Általános Iskola

20 Teleki Blanka kollégium
21 kazánház
22 garázs

16 23 Szilléri sgt. 12. 10874 oktatási épület
17 24 Topolya sor 2–4. 20353 tornacsarnok, sporttelep
18 25 Tisza Lajos krt. 79–81. 3435 oktatási épület (79.)

26 melléképület (79).
27 oktatási épület (81.)
28 melléképület (81.)
29 melléképület (81.)

19 Klinikapark északi terület 3729
30 Dóm tér 10–12. Elméleti Intézet Általános Orvostudományi Kar
31 Dóm tér 13. oktatási épület
32 Somogyi u. 4. Orvosi Biológiai Intézet
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sorszám cím helyrajzi szám épületek
megjegyzés

terület épület SZEGED

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

34 Korányi fasor 7. Belgyógyászati Intenzív Osztály
35 Korányi fasor 8. I.sz. Belgyógyászati Klinika
36 Korányi fasor 9. Oktatási épület
37 Korányi fasor 10–12. Szemészeti Klinika, Onkoterápiás Klinika
38 Pécsi u. 6. Sebészeti Klinika
39 Pécsi u. 4. porta és raktárépület
40 Somogyi u. 2. Országos Vérellátó Szolgálat Szegedi Regionális

Vérellátó Központ
41 tûzveszélyes folyadéktároló

20 42 Korányi fasor 14–15. 3724 Gyermekgyógyászati Klinika
43 Tisza Lajos krt. 111. Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika
44 Tisza Lajos krt. 109. Általános Orvostudományi Kar Dékáni Hivatal
45 Tisza Lajos krt. 113. Dél-Alföldi Neurobiológiai Tudásközpont
46 fõporta
47 Semmelweis u. 4. Semmelweis Ignác kollégium

21 48 Tisza Lajos krt. 107. 3719 Általános Orvostudományi Kar Gazdasági Igazgatóság és
Élelmezési Központ

22 49 Semmelweis u. 6. 3720 Új Klinika
50 Semmelweis u. 6. Klinikai Kémiai Intézet, Klinikai Mikrobiológiai

Diagnosztikai Intézet
51 Semmelweis u. 6.. Nukleáris Medicína Intézet Izotólabor

23 Klinikapark déli terület 20294
52 Semmelweis u. 8. Kari Gyógyszertár
53 Semmelweis u. 8. Nyomda5038
54 Állomás u. 4. termálkút
55 Állomás u. 4. Nõvérszálló
56 Tisza Lajos krt. 107. égetõmû
57 Semmelweis u. 8. kazánház
58 Semmelweis u. 8. gázfogadó állomás
59 Semmelweis u. 8. garázs 28 kocsiállásos
60 Semmelweis u. 8. mûhely 2. (karbantartás)
61 Semmelweis u. 8. textiltisztító és javító üzem
62 Semmelweis u. 8. gázpalack tároló nyitott szín
63 Semmelweis u. 8. gépkocsi javító mûhely
64 Semmelweis u. 8. nyitott szín
65 Semmelweis u. 8. kertész faház (kertészek+szállítás)
66 Semmelweis u. 8. raktár medicor (orvosi felszerelések)
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sorszám cím helyrajzi szám épületek
megjegyzés

terület épület SZEGED

67 Semmelweis u. 8. sportfelszerelések raktára
68 Semmelweis u. 8. selejtanyag raktár
69 Semmelweis u. 8. központi anyagraktár
70 Semmelweis u. 8. sportöltözõ
71 Állomás u. 2. Pathológiai Intézet

24 72 Semmelweis u. 1. 3717 Szülészeti és Nõgyógyászati Klinika
25 73 Kossuth L. sgt. 38. 25600 Anatómiai Szövet- és Fejlõdéstani Int.
26 74 Szentháromság u. 5. 3498 Pszichiátriai Klinika Magatartástudományi és Orvosi

Pszichológiai Oktatási Csoport
27 75 Pulcz u. 1. 25610/2 Pszichiátriai Klinika Neuropszychiátriai Rehabilitációs

Osztály A épület
76 B épület

28 77 Tisza Lajos krt.64–66. 3754 Fogászati és Szájsebészeti Klinika
78 melléképület
79 melléképület
80 melléképület

29 81 Zrínyi u. 9/b. 3769 Dékáni Hivatal
82 tûzveszélyes vegyszertároló

30 83 Zrínyi u. 9/a. 3770 Dékáni Hivatal
31 84 Eötvös u. 6 3771 Gyógyszerésztudományi Kar Intézetek
32 85 Temesvári krt. 31. 233 oktatási épület

86 melléképület
87 mûhelyépület
88 tárolóépület
89 kazánház

33 90 Bal fasor 39–45. 278 oktatási épület, Madzsar József Kollégium
91 raktárház

34 92 Mars tér 7. 25607 oktatási épület, Fõigazgatói Hivatal
35 93 Mars tér 2o. 3100 oktatási épület
36 94 Moszkvai krt 5. 25192/2 oktatási épület
37 95 Moszkvai krt 7. 25192/1

Irinyi épület és Eötvös Kollégium
38 96 Tisza Lajos krt. 103. 3716
39 97 Ady tér 10. 3487 József Attila Tanulmányi és Információs Központ
40 98 Hattyas u. 6–8. 20323/1 parancsnoki épület HU/2

99 parancsnoki épület HU/25
100 raktár HU/10
101 öltözõk HU/3
102 zenesportcentrum HU/11
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sorszám cím helyrajzi szám épületek
megjegyzés

terület épület SZEGED

103 jármûtároló HU/16
104 jármûtároló HU/17
105 földalatti folyadéktár. HU/18
106 tüzivízmedence HU/20
107 Tribün HU/21
108 tornaterem HU/33
109 kútház, vízkezelõ ép. HU/35
110 oktatási épület HU/4
111 oktatási épület HU/5
112 oktatási épület HU/34
113 gázfogadó HU/8
114 elektromos kapcsoló HU/9
115 kazánház HU/24
116 hajótároló HU/29
117 oktatási épület HF 1
118 oktatási épület HF 2
119 oktatási épület HF 3
120 porta HF 4
121 méregraktár

41 122 Szentháromság u. 2. 3506 Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium
42 123 Boldogasszony sgt 3. 3507 Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium, Ságvári Endre

Gyakorló Általános Iskola
43 124 Boldogasszony sgt. 5. 3511 Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola “B” épület
44 125 Temesvári krt.50–52. 240 Herman Ottó kollégium

126 Móra Ferenc kollégium
127 étterem

45 128 Fürj u. 51 493 Fürj utcai kollégium fõépület
129 melléképület

46 130 Kálvária sgt. 87. 25562/6 Márton Áron szakkollégium
47 131 Kossuth Lajos sgt.74. 25851/1 Károlyi Mihály kollégium 10 em. épület

132 4 szintes épület
133 konyha étterem

48 134 Semmelweis u. 7. 3698/1 id. Jancsó Miklós kollégium
49 135 Apáthy u. 4. 3737/3 Apáthy István kollégium
50 136 Szatymazi u. 16–18. 12404/14 Külföldi Hallgatók Diákotthona
51 137 Béke u. 11–13. 3373 Béke utcai kollégium

138 melléképület
52 139 Kollégiumi u. 11. 26013/1 kollégium

1756
O

K
T

A
T

Á
S

I
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

17.szám



sorszám cím helyrajzi szám épületek
megjegyzés

terület épület SZEGED

140 közösségi épület
141 kazánház
142 garázs
143 buszgarázs
144 modulbarakk

53 145 Leányszállás köz 2 25528/2 Nõvérszálló
54 146 Indóház tér 1. 20277/1 Nõvérszálló
55 147 Lövölde u. 42. 2106 füvészkert fitotron

148 új kazánház
149 régi kazánház
150 raktár
151 víztároló (építmény)
152 mûhely
153 csõvázas szín
154 szociális épület
155 virágház
156 fóliaház
157 hollandi ház
158 szaporítóház
159 kertiház
160 pavilon
161 hidroforház
162 kerti pihenõ
163 lombgyüjtõ
164 árnyékszék

56 Lövölde u. 42. 2108 arborétum
57 Lövölde u. 42. 2109 csatorna
58 Lövölde u. 42. 2110 arborétum
59 165 Lövölde u. 42. 2136/1 csillagvizgáló

166 faház
60 167 Tompai kapu u. 7. 21013/9 porta A jelû épület

168 trafóház B jelû épület
169 festékraktár C jelû épület
170 sátorraktár D jelû sátor
171 sátorraktár E jelû sátor
172 sátorraktár F jelû sátor
173 raktár G jelû (elektromos) épület
174 iroda épület I jelû épület
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sorszám cím helyrajzi szám épületek
megjegyzés

terület épület SZEGED

175 szín (volt asztalosmûhely) J jelû ép.
176 fedett szín K jelû terület

61 177 Budapesti út 5. 01392/1 kantin 64. épület
178 legénységi fõépület 2–3–4. épület
179 étkezde+nyaktag 5. épület
180 étterem+nyaktag 6. épület
181 orvosi rendelõ 7. épület
182 méreg raktár 15. épület
183 raktár l6. épület
184 üzemanyag tároló 17 épület
185 raktár 32 épület
186 raktár 33 épület
187 raktár 8.épület
188 vezetési pont 68. épület
189 teherporta 65. épület
190 legénységi körlet73. épület
191 kazánház 75.épület
192 kultúrház 76.épület
193 szerviz épület 82. épület
194 mûhely 9. épület
195 iskola raktár 55. épület
196 õrszoba 11. épület
197 mûhely 12. épület
198 raktár 14. épület
199 raktár 14/a épület

62 200 Budapesti út 5. 01392/2 fõporta 72. épület
63 201 Budapesti út 5. 01392/6 kazánház új

202 lakóépület tégla 34. épület
203 lakóépület diáklakások 43. épület
204 lakóépület panel 44. épület
205 lakóépület panel 45. épület
206 ABC, presszó 46. épület
207 iskola 54.épület

64 208 Alsóvárosi feketeföldek 167 20987/1 D1 jelû épület
209 D2 jelû épület
210 D3 jelû épület

65 211 Alsóvárosi feketeföldek 167 20987/2 D4 jelû épület
212 D5 jelû épület
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sorszám cím helyrajzi szám épületek
megjegyzés

terület épület SZEGED

213 D6 jelû épület
66 214 Hársfa u. 7–1. 1174 szolgálati lakás értékesítése folyamatban van

215 vegyszerraktár
216 melléképület
217 melléképület
218 szín

67 219 Moszkvai krt 9. 25187 raktár
68 220 Batthyány u. 5. 3568 Napköziotthonos Óvoda
69 221 Kossuth L. sgt. 35. 12299 Általános Orvostudományi Kar épülete
70 222 Liliom u. 10. 3700 vendégház

223 udvari épület (szolgálati lakás)
71 224 Szeged Erzsébet liget 237 öltözõ épület
72 225 Szeged Tiszapart üdülõtelep 2289/90/A strandház üdülõ
73 226 Szeged, Partfürdõ 2289/85/A üdülõház
74 227 Vöröshomok dülõ 5500/3 szabadidõ központ
75 228 Bagoly u. 3B fszt. 3. 4046/22/A/12 szolgálati lakás
76 229 Brüsszeli krt.18.B 1/4 2582/A/19 szolgálati lakás
77 230 Osztrovszky 23.fsz. 1. 2671/1/A/4 szolgálati lakás
78 231 Kossuth L. sgt .69–71.I/4 12367/A/4 szolgálati lakás
79 232 Kossuth L. sgt. 69–71. II/13 12367/A/13 szolgálati lakás
80 233 Rókusi krt 1. B I./6. 16297/10/A/21 szolgálati lakás
81 234 Boldogasszony sgt.27.B.I.1 3641/A/18 szolgálati lakás
82 235 Petõfi S. sgt. 40.A II.10 3581/A/10 szolgálati lakás
83 236 Karánsebesi u.16. 4087/A/5 szolgálati lakás
84 237 Közép fasor 30. 422/A/1 szolgálati lakás
85 238 422/A/5 szolgálati lakás garázsa
86 239 Kossuth L. sgt. 69–71. 12367/A/2 szolgálati lakás
87 240 Kossuth L. sgt. 69–71. 12367/A/3 szolgálati lakás
88 241 Kossuth L. sgt. 69–71. 12367/A/5 szolgálati lakás
89 242 Kossuth L. sgt. 69–71. 12367/A/6 szolgálati lakás
90 243 Kossuth L. sgt. 69–71. 12367/A/9 szolgálati lakás
91 244 Kossuth L. sgt. 69–71. 12367/A/10 szolgálati lakás
92 245 Kossuth L. sgt. 69–71. 12367/A/15 szolgálati lakás
93 246 Kossuth L. sgt. 69–71. 12367/A/16 szolgálati lakás
94 247 Kossuth L. sgt. 69–71. 12367/A/18 szolgálati lakás
95 248 Kossuth L. sgt. 69–71. 12367/A/20 szolgálati lakás
96 249 Ökörszem u. 7. 4128 szolgálati lakóház, udvar
97 250 Dugonics u. 3–5. II.26. 2705/A/26 szolgálati lakás
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sorszám cím helyrajzi szám épületek
megjegyzés

terület épület SZEGED

98 251 Thököly u. 95. 1594/8 szolgálati lakóház, udvar
99 252 Damjanich u. 14/b II.1 12157/A/18 szolgálati lakás

100 253 Damjanich u. 14/a 12157/A/23 szolgálati lakás garázsa
101 254 Veresács u. 17–2. 24875 1046/166665 tulajdoni hányad
102 255 Vág u. 9/A II. 8. 11643/17/A/8 szolgálati lakás
103 Fõ fasor 39. 1723 beépítetlen terület értékesítése folyamatban van
104 Boros József dr u. 24. 25228 beépítetlen terület értékesítése folyamatban van
105 Boszorkánysziget 02216 vizi gyakorlótér
106 Petõfi Sándor sgt. 30. 3481 beépítetlen terület
107 Gém u. 18. 11633 beépítetlen terület értékesítése folyamatban van
108 Alsóvárosi feketeföldek 167 20985 beépítetlen terület
109 Alsóvárosi feketeföldek 167 20986/1 árok
110 Honvéd tér 4. 3453 beépítetlen terület
111 Semmelweis u. 7. 3698/2 beépítetlen terület
112 3698/3 beépítetlen terület
113 3693 beépítetlen terület
114 Bánomkert sor 3705/2 közterület
115 Baktó 01103/2 szántó
116 Kollégiumi u. 13. 26122 beépítetlen terület
117 Budapesti u. 5. 01392/3 beépítetlen terület
118 Budapesti út 5. 01392/4 park
119 Budapesti út 5. 01392/5 közút

ÁSOTTHALOM

120 256 III.körzet 301. 0166/6 Alkotóház
257 mosdóépület

DOMASZÉK

121 258 külterület 045/23 kutyaház
259 állatház

BALATONBOGLÁR

122 260 Erkel u. 2. 1499 üdülõ fõépület
261 melléképület 1.
262 melléképület 2.
263 üdülõ fõépület
264 melléképület
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FONYÓD

123 265 Gyöngy u. 8. 8255 üdülõ A épület
266 B épület
267 C épület
268 D épület
269 WC csoport

HÓDMEZÕVÁSÁRHELY

124 270 Andrássy u.19. 12773 IX. oktatási épület
271 VIII. Gregus Máté szakközépiskola

125 272 Andrássy 15–17. 12774 III. oktatási és igazgatási épület
273 IV. oktatási épület
274 V. oktatási épület
275 II. tornacsarnok
276 Petõfi u. 12. I. kollégium, menza, mosoda
277 VI. tanmûhely
278 VII. garázs

126 0518 gyep
127 0520/17 csatorna
128 0520/18 gyep
129 0520/19 út
130 0520/22 szántó, gyep, út
131 0520/39 szántó, gyep, agyaggödör
132 Tanya 1431 0521/2 szántó, major, gazdasági épület, út
133 Tanya 1435 0521/4 szántó, major, gazdasági épület, út

279 Takács Ferenc Képzõ Központ
280 szociális épület (magtárral üres)
281 50 férõhelyes szarvasmarha istálló
282 borjúnevelde

134 283 Tanya 1432 0521/5 kendermagos törzsól
284 baromfi utónevelõ
285 3 juhhodály (baromfi növendék nevelõ)
286 I. juhhodály
287 II. juhhodály
288 gépszín

135 289 Tanya 1432 0521/5 major, út szántó, gazdasági épület
289 strucc istálló
290 baromfi kísérleti takarmánykihasználási istálló
291 broyler I. telep baromfi elõnevelõ
292 broyler II. telep csibenevelõ
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293 100-as istálló Holland tipusú tejfeldolgozó
294 buszgarázs
295 sertéstelep (új)
296 mázsaház
297 kecskefarm

136 0522/3 szántó, gyep, gazdasági épület agyaggödör
137 0540/2 szántó
138 0561/20 út
139 0561/22 út
140 0561/32 erdõ, szántó

298 újzélandi szerszámos
299 újzélandi szénatároló

141 0562 út
142 0563/5 szántó
143 0563/9 csatorna
144 0567/1 szántó
145 0573/3 gyep
146 0573/5 út
147 0573/6 út
148 Bodzási út Tanya 4171 01026/5 Gyep, erdõ, tanya, lõtér, lõtorony 2 db

300 tanya
301 lõtorony 1.
302 lõtorony 2.

149 Bodzási út 01026/6 gyep, szántó, gazdasági épület
303 nyúltelep

3. számú melléklet

Az intézmény tulajdonában levõ ingatlan

cím helyrajzi szám rendeltetés

Szeged, Erzsébet liget 236/3 teniszpályák
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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 *

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 *

Kálvária sgt. 57. 25542 kórház *

Kossuth Lajos sgt. 42. 25610/1 kórház *

Pulcz u. 4. 25616/B/1 raktárak *

Kátai u. 28. 25528/1 nõvérszálló *

Délceg u. 15. 14315 gépkocsi mûhely *

Tisza Lajos krt. 94–95 3497/2 rendelõintézet *

Vasas Szt Péter u. 1–3. 25782 rendelõintézet *

Kálvin tér 5. 2976/B/1 rendelõintézet

HÓDMEZÕVÁSÁRHELY

0521/3 irodaház *

mûhely és gépszín gyakorlati oktatás *
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A Széchenyi István Egyetem
alapító okirata

2008.

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) bekezdés 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.-tel és a gyõri Közlekedési és Távközlési Mûszaki Fõis-
kola képzési idejérõl szóló 1018/1968. (VI. 4.) Korm. határozattal jött létre, Közlekedési és Távközlési Mûszaki Fõisko-
la 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.,
– 9700 Szombathely, Rohonci u. 1.

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

6. Az intézmény szakágazati besorolása és az alapvetõ szakfeladat száma
szakágazat: 854200
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 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 alap-, alkalmazott és kísérleti kutatásokat és
fejlesztéseket, tudományszervezést, technológiai innovációt, valamint az oktatást támogató egyéb kutatásokat vé-
gez.

– 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 felké-
szítéséhez.

– 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

laboratóriumi szolgáltatást, kollégiumi elhelyezést, kulturális és sportolási lehetõséget nyújt, továbbá olyan szol-
gáltatásokat, 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 szervezetében 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 egy-
ségeket 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:
8541 felsõ szintû, nem felsõfokú oktatás,
8542 felsõfokú oktatás,
8559 máshova nem sorolt egyéb oktatás,
6203 számítógép-üzemeltetés,
6311 adatfeldolgozás, web-hosting szolgáltatás,
7219 egyéb természettudományi, mûszaki kutatás, fejlesztés,
7220 társadalomtudományi humán kutatás, fejlesztés,
9001 elõadó-mûvészet,
9002 elõadó-mûvészetet kiegészítõ tevékenység ,
9101 könyvtári, levéltári tevékenység,
9311 sportlétesítmény mûködtetése,
8899 máshova nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül,
8560 oktatást kiegészítõ tevékenység.

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.
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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., 99700 Szentgotthárd, Honvéd u. 10., 9700 Szombathely, Ro-

honci u. 1.).

8.1.3. Tudományterület, 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.

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

kiegészítõ tevékenységek:
9103 történelmi hely, építmény, egyéb látványosság mûködtetése,
8299 máshova nem sorolt egyéb kiegészítõ üzleti szolgáltatás,
8230 konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése,
6820 saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása és üzemeltetése,
5520 üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás,
5590 egyéb szálláshely-szolgáltatás,
7490 máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység,
7120 mûszaki vizsgálat, elemzés,
7320 piac, közvélemény-kutatás,
7021 PR kommunikáció.
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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:

9. Az intézmény szervezeti tagolása (az 1. számú mellékletnek megfelelõen): nincs az intézménynek.

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.

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 29022-14/2007. számú alapító okirat módosításával készült és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat szövegét tartalmazza.

14. Jelen alapító okirat az aláírás napján lép hatályba.

Budapest, 2008. február 29.

3365-19/2008.

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.
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A Semmelweis Egyetem
alapító okirata

2008.

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) 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 Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem, Budapest, amelynek jogelõdje az 1955-ben létrehozott Orvostovább-
képzõ Intézet, az Orvostovábbképzõ Intézetrõl szóló 1973. évi 32. sz. tvr.-tel létrehozott egyetemi jellegû fõiskola,
a Magyar Népköztársaság felsõoktatási intézményeirõl szóló 1986. évi 13. sz. tvr. alapján mûködõ Orvostovább-
képzõ Egyetem, 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.-tel átszervezett egyetemi jellegû Testneve-
lési Fõiskola, majd 1989-tõl Magyar Testnevelési Egyetem;

– a Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Budapest, amelynek jogelõdje a Nagyszombati Egyetem 1769-ben ala-
pított orvosi kara, az orvostudományi egyetemek szervezetének és mûködésének átmeneti szabályozása tárgyáról
szóló 27/1951. (I. 28.) MT. rendelet alapján önállóvá vált orvostudományi egyetem, amely a Budapesti Orvostudo-
mányi Egyetem elnevezésérõl szóló 1969. évi 33. számú tvr.-tel 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),
– 9022 Gyõr, Liszt Ferenc u. 42. (kifutó fõiskolai 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:
szakágazat: 854200
jellemzõ szakfeladat: 851121
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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:
szakágazat: 869000
szakfeladat: 851956

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

szakágazat: 869000

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, osztat-

lan 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 felsõokta-
tásnak nem minõsülõ szakképzési és az ágazati törvényekben meghatározott egyéb képzési feladatok megvalósítá-
sában.

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

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

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

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

– Közoktatási intézmény alapítójaként és fenntartójaként közoktatási feladatokat lát el, pedagógusképzést folytató
intézményként 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, taneszköz-fejlesztést 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 szol-
gáltatásokat, 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 szervezetében 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 egy-
ségeket mûködtet.
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A felsorolt feladatokat az intézmény alaptevékenységként látja el, amelynek alapvetõ anyagi feltételeit a fenntartó által
biztosított és az államháztartás alrendszereibõl származó támogatások, átvett pénzeszközök biztosítják, valamint az ál-
lamháztartáson kívüli forrásból származó bevételek, illetve a számára felajánlott vagyon.

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

alaptevékenységek:
8542 felsõfokú oktatás,
8551 sport, szabadidõs képzés,
8559 m.n.s. egyéb oktatás,
7211 biotechnológiai kutatás, fejlesztés,
7219 egyéb természettudományi, mûszaki kutatás, fejlesztés,
7220 társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés,
7490 m.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység,
9101 könyvtári, levéltári tevékenység,
9311 sportlétesítmény mûködtetése,
8899 m.n.s. egyéb szociális ellátás, bentlakás nélkül.

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

– mûszaki,
– orvos- és egészségtudományi,
– sporttudomány;

alapképzés:
székhelyen, telephelyen: mûszaki, 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, amelyen doktori képzés, doktori fokozat odaítélés folyik:
– 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;
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– a képzéshez kapcsolódó tudományterületeken kultúramûvelés és fejlesztés, mûvészeti, szaktanácsadói és egyéb te-
vékenység;

– 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 gyár-

tása, illetve nyomdaipari szolgáltatások végzése, munkahelyi vendéglátás, sportlétesítmények bérbeadása);
– nyelvvizsgáztatási tevékenység.

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

kiegészítõ tevékenységek:
0149 egyéb állatok tenyésztése,
4773 gyógyszer kiskereskedelem,
4774 gyógyászati termék kiskereskedelme,
5229 egyéb szállítást kiegészítõ szolgáltatás,
5520 üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás,
5629 egyéb vendéglátás,
5811 könyvkiadás,
5814 folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása,
6311 adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás,
6820 saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
7022 ügyviteli és egyéb vezetési tanácsadás,
7240 adatbázis szolgáltatás, on-line kiadás,
7311 reklámügynöki tevékenység,
7430 fordítás, tolmácsolás,
8110 építmény-üzemeltetés,
8211 összetett adminisztratív tevékenység,
82300 konferencia, kereskedelmi bemutató szervezés,
8299 m.n.s. egyéb kiegészítõ üzleti szolg.,
8610 fekvõbeteg-ellátás,
8621 általános járóbeteg-ellátás,
8622 szakorvosi járóbeteg-ellátás,
8623 fogorvosi járóbeteg-ellátás,
8690 egyéb humán egészségügyi ellátás,
889110 bölcsödei ellátás,
889130 gyermekek egyéb napközbeni ellátása,
9319 egyéb sporttevékenység,
9601 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. Az intézmény szervezeti tagolása (az 1. számú mellékletnek megfelelõen)
9.1. Az intézményben oktatási, tudományos kutatási szervezeti egységként kar, tanszék, intézet, klinika, doktori iskola
mûködik.
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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 29022/2007. számú alapító okirat módosításával készült és a módosításokkal egységes szer-
kezetbe foglalt alapító okirat szövegét tartalmazza.

14. Jelen alapító okirat az aláírás napján lép hatályba.

Budapest, 2008. február 29.

3365-18/2008.

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter
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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 Pécsi Tudományegyetem
alapító okirata

2008.

A Pécsi 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) 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 Janus Pannonius Tudományegyetem (Pécs),
� a Pécsi Orvostudományi Egyetem (Pécs) és
� az Illyés Gyula Pedagógiai Fõiskola (Szekszárd).

Pécsen a tudományegyetemi képzés a kolozsvári és pozsonyi m. kir. Tudományegyetem ideiglenes áthelyezésérõl szóló
1921. évi XXV. törvénycikk nyomán a pozsonyi Erzsébet királyné Tudományegyetem Pécsre helyezésével indult meg.
Az orvostudományi kar az orvostudományi egyetemek szervezetének és mûködésének átmeneti szabályozása tárgyáról
szóló 27/1951. (I. 28.) MT rendelet alapján önálló egyetemként folytatta mûködését. A közgazdaságtudományi kar a Pé-
csi Tudományegyetemen Közgazdaságtudományi Kar létesítésérõl szóló 1024/1975. (IX. 1.) Mt. határozat alapján léte-
sült. A Pécsi Tudományegyetem elnevezésérõl és a Pécsi Tanárképzõ Fõiskola megszüntetésérõl szóló 1981. évi 26. szá-
mú törvényerejû rendelet megszüntette a Pécsi Tanárképzõ Fõiskolát. A Pollack Mihály Mûszaki Fõiskola a felsõokta-
tásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról szóló 1995. évi LIX. törvény hatálybalépésével került az egyetem-
hez, amely 1982-tõl vette fel Janus Pannonius nevét. A Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõiskola Tanárképzõ Intézete
2000-tõl a Pécsi Tudományegyetem intézete.

Az Illyés Gyula Pedagógiai Fõiskola a Kaposvári Tanítóképzõ Fõiskola kihelyezett tagozataként 1977-ben kezdte meg a
mûködését, majd a fõiskolákról szóló 1048/1990. (III. 21.) Mt. határozattal az intézmény önálló fõiskolává vált. Illyés
Gyula nevét 1990-ben vette fel a fõiskola.

1. Az intézmény hivatalos neve: Pécsi Tudományegyetem.
Rövidített megnevezése: PTE.
Angol nyelvû megnevezése: University of Pécs.

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: 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b

4.2. telephelyei:
– 7400 Kaposvár Szent Imre u. 14/B,
– 7100 Szekszárd, Rákóczi út 1.,
– 9700 Szombathely Jókai Mór u. 14.,
– 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 33.

4.3. Az intézmény székhelyen kívüli képzésének székhelyei:
– 1456 Budapest, Üllõi út 133–135. (kifutó fõiskolai szintû képzés),
– 7400 Kaposvár, Bajcsy Zs. u. 10.,
– 3531 Miskolc, Ifjúság út 16–20. (kifutó fõiskolai szintû képzés),
– 4401 Nyíregyháza, Sóstói ú. 31/b (kifutó fõiskolai szintû képzés),
– 6701 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. (kifutó fõiskolai szintû képzés),
– 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 123.,
– 5000 Szolnok, Petõfi út. 1. (kifutó fõiskolai szintû képzés).
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4.4. Az intézmény által alapított és fenntartott közoktatási intézmény:
– neve: Pécsi Tudományegyetem 1. sz. Gyakorló Általános Iskola
– címe: 7624 Pécs, Alkotmány u. 38.,

– neve: Pécsi Tudományegyetem Óvoda
– címe: 7624 Pécs, Szigeti út. 12.,

– neve: Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola
– címe: 7633 Pécs, dr. Veress Endre u. 15.,

– neve: Pécsi Tudományegyetem Deák Ferenc Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola
– címe: 7624 Pécs, Õz u. 2.,

– neve: Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorlóiskola, Alapfokú Mûvészeti Iskola és Gyakorlóóvoda
– címe: 7100 Szekszárd, Mátyás király u. 5.

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

6. Az intézmény szakági besorolása és az alapvetõ szakfeladat száma:
szakágazat: 854200
jellemzõ szakfeladat: 803119

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

7.1. Az intézmény részjogkörû költségvetési egysége:
– neve: Klinikai Központ
– címe: 7624 Pécs, Szigeti u. 12.

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, osztat-
lan 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 és fõiskolai szintû képzést folytat.

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

– Az Ftv.-ben, a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvényben, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tör-
vényben 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.

– 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 képzésében, beleértve a más felsõfokú végzettséggel rendelkezõk egészségügyi szak- és tovább-
képzését is.

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

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

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

– A képzés céljait szolgáló mûvészeti gyakorlóhelyeket tart fenn.
– Egészségügyi ellátás céljából egészségügyi szolgáltatót létesít és tart fenn klinikai központként.
– 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.
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– Tankönyv- és jegyzetkiadást, taneszköz-fejlesztést 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 szol-
gáltatásokat, amelyek a hallgatók beilleszkedését, egészséges életvitelét és egészségügyi ellátását szolgálják.

– Diákotthoni szolgáltatást nyújt.
– Az Egyetemi Könyvtár könyvtári és tudományos információs szolgáltatást lát el az egyetemen oktatott tudomány-

területeken.
– Az alkalmazásában lévõ közalkalmazottak ellátásával kapcsolatos feladatokat végez a vonatkozó jogszabályok

szerint.
– Az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és folyamatos fejlesztésével kapcsolatban saját szervezetében 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 egy-
ségeket 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:

8542 felsõfokú oktatás,
8520 alapfokú oktatás,
8531 általános középfokú oktatás,
8532 szakmai középfokú oktatás,
8541 felsõ szintû, nem felsõfokú oktatás,
8891 szociális ellátás elhelyezés nélkül,
5811 könyvkiadás,
6201 számítógépes programozás,
7219 egyéb természettudományi, mûszaki kutatás, fejlesztés,

7220 társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés,

7211 biotechnológiai kutatás, fejlesztés,
9001 elõadó-mûvészet,
9003 alkotómûvészet,
9101 könyvtári, levéltári tevékenység,
9102 múzeumi tevékenység,
9311 sportlétesítmény mûködtetése,
9319 egyéb sporttevékenység.

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

székhelyen kívül:
– társadalomtudományi (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 123.);

mesterképzés:
székhelyen, telephelyen: bölcsészettudományi, gazdaságtudományok, jogi és igazgatási, mûszaki, mûvészet, orvos-
és egészségtudományi, pedagógusképzés, társadalomtudományi, természettudomány.

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

– egészségügy,
– elektrotechnika-elektronika,
– informatika,
– kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció,
– közgazdaság,
– mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció,
– oktatás,
– szociális szolgáltatások,
– ügyvitel,
– vendéglátás-idegenforgalom.

8.1.3. Tudományterület, amelyen doktori képzés, doktori fokozat odaítélés folyik:
– bölcsészettudományok,
– mûvészetek (képzõmûvészet, építõmûvészet),
– 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 kime-

neti követelményekben, a szakmai és vizsgakövetelményekben és a tantervekben, illetve szakképzési programokban
foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez;

– felvételi elõkészítõ és egyéb tanfolyamok tartása;
– továbbképzés;
– felnõttképzési tevékenység;
– az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ, minden szakképzési szintre kiterjedõ szakképzést (alaptól az emelt szintû-

ig) nyújtó iskolarendszeren kívüli szakképzés és vizsgáztatás folytatása;
– a képzéshez kapcsolódó tudományterületeken kultúramûvelés és fejlesztés, mûvészeti, szaktanácsadói és egyéb tevé-

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

üzemi étkeztetés, sportlétesítmények és oktatást szolgáló helyiségek, valamint kollégiumi szálláshelyek bérbeadása);
– nyelvvizsgáztatási tevékenység.
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Az intézmény tevékenységeinek tevékenységi körök szerinti (TEÁOR) részletes felsorolása:

kiegészítõ tevékenységek:

5814 folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása,
5920 hangfelvétel készítése, kiadása,
5819 egyéb kiadói tevékenység,
1812 nyomás (kivéve: napilap),
1814 könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás,
5590 egyéb szálláshely szolgáltatás,
5520 üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás,
5610 éttermi, mozgó vendéglátás,
5629 egyéb vendéglátás,
4939 máshova nem sorolt egyéb szárazföldi személyszállítás,
4941 közúti áruszállítás,
6820 saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
7733 irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép),
6209 egyéb információ-technológiai tevékenység,
6910 jogi tevékenység,
7320 piac – közvélemény kutatás,
7022 üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás,
8560 oktatást kiegészítõ tevékenység,
7111 építészmérnöki tevékenység,
7112 mérnöki tevékenység, mûszaki tanácsadás,
7490 máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység,
8422 honvédelem,
7120 mérnöki vizsgálat, elemzés,
8299 máshova nem sorolt egyéb kiegészítõ üzleti szolgáltatás,
8610 fekvõbeteg ellátás,
8720 mentális, szenvedélybeteg bentlakó ellátás,
8622 szakorvosi járóbeteg ellátás,
8623 fogorvosi járóbeteg ellátás,
8690 egyéb humán-egészségügyi ellátás,
9329 máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidõs tevékenység,
9104 növény, állatkert, természetvédelmi terület mûködtetése,
8292 csomagolás,
7430 fordítás, tolmácsolás,
8219 fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás,
8421 külügyek.

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

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

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

9. Az intézmény szervezeti tagolása (az 1. számú mellékletnek megfelelõen):

9.1. Az intézményben oktatási, tudományos kutatási szervezeti egységként karok – ezen belül tanszék, intézet, klinika,
botanikuskert, kutatóintézet – mûködnek.
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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,
– Közgazdaságtudományi Kar,
– Mûvészeti Kar,
– Természettudományi Kar,
– Egészségtudományi Kar,
– Illyés Gyula Fõiskolai Kar,
– Pollack Mihály Mûszaki Kar,
– Felnõttképzési és Emberi Erõforrás Fejlesztési Kar.

Az intézményben klinikai központ mûködik.

9.2. Az intézményben könyvtári, levéltári, múzeumi, közoktatási, mûvészeti gyakorlóhely, gyógyító-megelõzõ, kollégi-
umi, informatikai, kulturális, sport és egyéb feladatot ellátó szolgáltató szervezeti egységek mûködnek.

9.3. Az intézmény mûködtetési feladatainak ellátásához gazdasági és mûszaki funkcionális szervezeti egységekként gaz-
dasági fõigazgatóságot és mûszaki igazgatóságot, igazgatási funkcionális szervezeti egységként rektori hivatalt, belsõ
ellenõrzési funkcionális szervezeti egységként belsõ ellenõrzést 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, 390079-2001-0100 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 jegyzéke és a használat jogcíme: 4. számú melléklet
szerint.

11. Az intézmény hallgatói létszáma:
– az Ftv.-ben meghatározottak szerint felvehetõ maximális hallgatói létszám 36600 fõ, amely számított hallgatói lét-

számként 26312 fõ;
– az idegen nyelven folyó költségtérítéses képzésben résztvevõk száma ebbõl: 379 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 27828-1/2007. számú alapító okirat módosításával készült és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat szövegét tartalmazza.

14. Jelen alapító okirat az aláírás napján lép hatályba.

Budapest, 2008. február 29.

3365-17/2008.

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

Sorszám Város Cím hrsz. m2 Név

1 Pécs Alkotmány u. 38. 4666/3 3 392 I. sz. Gyakorló Ált. Iskola

2 Pécs Árnyas u. 19904 38 906 Honvéd Kórház

3 Pécs Bajnok u. 2. 4114 8 564 Gyermekklinika

4 Pécs Berek u. 9. 20958 6 755 Egészségügyi Kar telephelye

5 Pécs Berek u. 9. 20960 3 880 Egészségügyi Kar telephelye

6 Pécs Boszorkány u. 2. 5094 614 Boszorkány utcai telephely

7 Pécs Boszorkány u. 2. 5096 1 697 Boszorkány utcai telephely

8 Pécs Boszorkány u. 2. 5104 49 057 Boszorkány utcai telephely

9 Pécs Boszorkány u. 2. 5105 13 871 Boszorkány utcai telephely

10 Pécs Damjanich u. 30. 5116/1 19 923 Damjanich utcai telephely

11 Pécs Dischka Gyõzõ u. 5. 18573 2 920 Fogászati és Szájsebészeti Klinika

12 Pécs Dohány u. 5. 19132/2 4 656 ÁJK-KTK oktatási épület

13 Pécs Donátusi u.–Fekete u. 52190 19 504 Mezõgazdasági gyakorlókert

14 Pécs Édesanyák u. 13–15. 4946 26 372 Szülészeti és Nõgyógyászati Klinika

15 Pécs Édesanyák u. 13–15. 4945 1 373 Szülészeti és Nõgyógyászati Klinika

16 Pécs Hajnóczy J. u. 37–39. B-ép. 610/3 7 131 Laterum Nõvérszálló

17 Pécs Ifjúság u. 6. 2900 615 Ifjúság u. 6. telephely

18 Pécs Ifjúság u. 6. 4899/1 2 687 Ifjúság u. 6. telephely

19 Pécs Ifjúság u. 6. 4899/2 5 160 Ifjúság u. 6. telephely

20 Pécs Ifjúság u. 6. 4900/1 1 710 Ifjúság u. 6. telephely

21 Pécs Ifjúság u. 6. 4900/2 80 Ifjúság u. 6. telephely

22 Pécs Ifjúság u. 6. 4900/3 945 Ifjúság u. 6. telephely

23 Pécs Ifjúság u. 6. 4902/1 142 Ifjúság u. 6. telephely

24 Pécs Ifjúság u. 6. 4902/2 360 Ifjúság u. 6. telephely

25 Pécs Ifjúság u. 6. 4902/3 2 354 Ifjúság u. 6. telephely

26 Pécs Ifjúság u. 6. 4902/4 575 Ifjúság u. 6. telephely

27 Pécs Ifjúság u. 6. 4903 3 114 Ifjúság u. 6. telephely

28 Pécs Ifjúság u. 6. 4904 4 031 Ifjúság u. 6. telephely

29 Pécs Ifjúság u. 6. 4905/1 3 801 Ifjúság u. 6. telephely

30 Pécs Ifjúság u. 6. 4905/2 2 714 Ifjúság u. 6. telephely

31 Pécs Ifjúság u. 6. 4905/3 11 380 Ifjúság u. 6. telephely

32 Pécs Ifjúság u. 6. 4906 821 Ifjúság u. 6. telephely

33 Pécs Ifjúság u. 6. 4907/1 1 752 Ifjúság u. 6. telephely

34 Pécs Ifjúság u. 6. 4907/2 1 138 Ifjúság u. 6. telephely

35 Pécs Ifjúság u. 6. 4907/3 982 Ifjúság u. 6. telephely

36 Pécs Ifjúság u. 6. 4908 1 549 Ifjúság u. 6. telephely

37 Pécs Ifjúság u. 6. 4909/1 3 069 Ifjúság u. 6. telephely

38 Pécs Ifjúság u. 6. 4909/2 568 Ifjúság u. 6. telephely

39 Pécs Ifjúság u. 6. 4910/1 690 Ifjúság u. 6. telephely

40 Pécs Ifjúság u. 6. 4910/2 10 551 Ifjúság u. 6. telephely

41 Pécs Ifjúság u. 6. 4910/3 15 302 Ifjúság u. 6. telephely

42 Pécs Ifjúság u. 6. 4911 696 Ifjúság u. 6. telephely

43 Pécs Ifjúság u. 22. 2933 421 II. sz. Bel. Klinika és Nephrologiai Centrum

44 Pécs Illyés Gyula u. 34. 3. em. 12. 22159/16/A/12 510 Szolgálati lakás

45 Pécs Jakabhegyi u. 6. 2952 30 148 Balassa Kollégium, Nõvérotthon I.

46 Pécs Jakabhegyi u. 8. 2958/1 16 977 Jakabhegyi Kollégium

47 Pécs József Attila u. 10. 4116/1 7 190 Egészségügyi Kar Pécsi Tagozat
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Sorszám Város Cím hrsz. m2 Név

48 Pécs Jurisics Miklós u. 16. 5193/7/A 1 979 Hunyor Szálló

49 Pécs Kodály Zoltán u. 20. 4641 18 201 Bõrgyógyászati Klinika

50 Pécs Könyök u. 12. 16556 1 158 Hangversenyterem

51 Pécs Legény u. 2. 46938 1 544 Vasasi telephely

52 Pécs Legény u. 2. 46942 568 Vasasi telephely

53 Pécs Madách u. 5. B. lh. I. em.5. 3493/7/A/20 701 Szolgálati lakás

54 Pécs Málomi u. 5. 2. em. 48. 23879/A/48 749 Szolgálati lakás

55 Pécs Márton u. 19–21. Tetõtér 3. 16710 346 Szolgálati lakás

56 Pécs Márton u. 19–21. Tetõtér 3. 16712 217 Szolgálati lakás

57 Pécs Mátyás király u. 15. 18616/1 891 Zeneiskola

58 Pécs Megyeri tér 4. 2. em. 2. 86/2/A/7 290 Szolgálati lakás

59 Pécs Munkácsy Mihály u. 2. 17459 3 161 Fül-Orr-Gége Klinika

60 Pécs Õz u. 2. 3460/2 9 769 Deák Ferenc Gyakorló Ált. Iskola

61 Pécs Pacsirta u. 15. 2917 18 845 II. sz. Bel. Klinika és Nephrologiai Centrum

62 Pécs Rácvárosi u. 70. 1816/19 3 446 Márton Áron Szakkollégium

63 Pécs Rácvárosi u. 70. 1816/21 466 Márton Áron Szakkollégium

64 Pécs Rákóczi u. 80. 19119 8 863 ÁJK-KTK oktatási fõépület

65 Pécs Rét u. 2. 4118 14 055 Idegsebészeti Klinika

66 Pécs Rókus u. 2. 3431/7 11 138 Rókus utcai telephely

67 Pécs Sport u. 1. 40712 36 140 Sporttelep

68 Pécs Szántó Kovács János u. 1. 620/8 3 304 Szántó telephely

69 Pécs Szántó Kovács János u. 1. 620/10 1 214 Szántó telephely

70 Pécs Szántó Kovács János u. 1. 620/12 883 Szántó telephely

71 Pécs Szántó Kovács János u. 1. 620/13 810 Szántó telephely

72 Pécs Szántó Kovács János u. 1. 620/14 11 969 Szántó telephely

73 Pécs Szepesy Ignác u. 1. 18367 1 039 Egyetemi Könyvtár

74 Pécs Szepesy Ignác u. 3. 18366 1 459 Egyetemi Könyvtár

75 Pécs Szigeti u. 12. 3206 101 119 ÁOK Központi telephely

76 Pécs Szigeti u. 12. 3213/1 8 715 ÁOK Központi telephely

77 Pécs Szigeti u. 12. 3213/2 315 ÁOK Központi telephely

78 Pécs Tildy Zoltán u. 5. 1–18. 23913/54 483 Nõvérotthon II.

79 Pécs Tubes, külterület 0316/2 75 Tubesi telek

80 Pécs Universitas u. 2. 40680 14 349 Universitas Kollégium

81 Pécs Universitas u. 2. 40681 148 Universitas Kollégium

82 Pécs Vasvári Pál u. 4. 19133 6 324 Szent Mór Kollégium

83 Pécs Veress Endre u. 15. 533/48 20 374 Babits Mihály Gyakorló Gimnázium

84 Balatonlelle Honvéd u. 96. 3097 2 662 Balatonlellei üdülõ

85 Bicsérd Külterület 0102/1 54 640 Szántóföld

86 Fonyód Süllõ u. 6. 8557 2 031 Fonyódi üdülõ

87 Kaposvár Hunyadi u. 7. 4211/3 21 273 Egészségügyi Kar Kaposvári Tagozat

88 Orfû Kalaphegyi u. 6. 816 3 084 Orfûi mérõtelep

89 Szálka Petõfi u. 84. 118 3 186 Szálkai pihenõház

90 Szekszárd Mártírok tere 15–17. 3953 3 450 Fõiskola E-épület

91 Szekszárd Mátyás király u. 3–5. 2835 12 518 Iskola és kollégium

92 Szekszárd Petõfi u. 1. 2723 5 935 Gyakorló óvoda

93 Szekszárd Rákóczi u. 1. 2476/2 17 145 Fõiskola A-épület

94 Szombathely Jókai u. 14. 5420 8 260 Egészségügyi Kar Szombathelyi Tagozat

95 Zalaegerszeg Landorhegyi u. 23. 4983/34 4 118 Egészségügyi Kar Zalaegerszegi Tagozat

96 Zalaegerszeg Landorhegyi u. 33. 4983/2 9 675 Egészségügyi Kar Zalaegerszegi Tagozat

1786 OKTATÁSI KÖZLÖNY 17. szám



3. számú melléklet

Az intézmény talajdonában levõ ingatlanok jegyzéke

Sorszám Város Cím hrsz. m2 Név

97 Szombathely Dózsa György u. 13. 5622 2 323 Kollégium

4. számú melléklet

További, az intézmény használatában levõ ingatlanok és a használat jogcímei

Sorszám Város Cím hrsz. Használat jogcíme Használat célja

98 Pécs Berze Nagy János u. 1. B/4/13. 529/24/A/28 Bérlet Szolgálati lakás

99 Pécs Esztergár Lajos u. 3. C/7/1. 579/2/A/97 Bérlet Szolgálati lakás

100 Pécs Fábián Béla u. 7. 2400 Bérlet Istenkúti mûvésztelep

101 Pécs Janus Pannonius u. 6. 18365 Bérlet Egyetemi Könyvtár kötészete

102 Pécs Jókai Mór u. 2. alagsor 15. 18640/A/15 Bérlet Mûvészeti galéria

103 Pécs Király u. 19 17532 Bérlet Egyetemtörténeti Múzeum

104 Pécs Rókus u. 4. 3431/6 Bérlet Gyógyszerész Képzési Épület

105 Pécs Vörösmarty u. 4. 18375 Bérlet Egészségügyi Kar Pécsi Tagozata

106 Pécs Rákóczi u. 2. 4128/4 Használati jog Mosoda

107 Pécs Zsolnay Vilmos u. 17. Bérlet Kollégium (30 fõs)

108 Pécs Szigeti u. 104/1. Bérlet Kollégium (12 fõs)

A Pannon Egyetem
alapító okirata

2008.

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 jog-
elõdjét, a keszthelyi Agrártudományi Egyetemet a Keszthelyi Agrártudományi Egyetem létesítésérõl szóló 1970.
évi 21. számú tvr. és a keszthelyi Agrártudományi Egyetem karairól és a képzési idõrõl szóló 1029/1970. (VIII. 7.)
Korm. határozat hozta létre, két egyetemi jellegû fõiskola – a Keszthelyi Agrártudományi Fõiskola (amelynek jog-
elõdje 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
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25. számú tvr. alapján vált önállóvá, Veszprémi Vegyipari Egyetem néven. Az egyetemekrõl szóló 30/1990. (III. 21.)
OGY határozat 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.

4. Az intézmény mûködési helye
4.1. székhelye: 8200 Veszprém, Egyetem u. 10.

4.2. telephelyei:
– 8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 16.,
– 8500 Pápa, Mézeskalács u. 2/b
– 8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 18.
– 8261 Badacsonytomaj, Római út 165.

4.3. Az intézmény székhelyen kívüli képzésének székhelyei:
– 8400 Ajka, Bródy Imre út 4.,
– 1146 Budapest, Thököly út 48–54.,
– 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:
szakágazat: 854200
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 felsõoktatásnak
nem minõsülõ szakképzési és az ágazati törvényekben meghatározott egyéb képzési feladatok megvalósításában.

– Doktori iskoláin keresztül a legkorszerûbb tudományterületek alkotó mûvelését folytatja.
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– A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudományterületeken alap-, alkalmazott és kísérleti kutatásokat és
fejlesztéseket, tudományszervezést, technológiai innovációt, valamint az oktatást támogató egyéb kutatásokat vé-
gez.

– 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.
– Az oktatás és a kutatás színvonalának nemzetközi szinten tartása érdekében nemzetközi kapcsolatait fejleszti, ápol-

ja, a legkorszerûbb szakmai és didaktikai eredmények közvetlen átvételére hazai és nemzetközi egyetemi együtt-
mûködésekben 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, taneszköz-fejlesztést 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 szol-
gáltatásokat, 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 szervezetében 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 egy-
ségeket 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:
6201 számítógépes programozás,
6203 számítógép üzemeltetés,
6311 adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás,
7220 társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés,
8899 m.n.s. egyéb szociális ellátás, bentlakás nélkül,
9101 könyvtári, levéltári tevékenység,
9311 sportlétesítmény mûködtetése,
7211 biotechnológiai kutatás, fejlesztés,
7219 egyéb természettudományi, mûszaki kutatás, fejlesztés,
8532 szakmai középfokú oktatás,
8541 felsõszintû, nem felsõfokú oktatás,
8542 felsõfokú oktatás,
8551 sport, szabadidõs képzés,
8559 m.n.s. egyéb oktatás.
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8.1.1. Képzési terület és képzési szint, amelyeken az intézmény képzést folytat, illetve folytathat
képzési terület:

– agrár,
– bölcsészettudomány,
– gazdaságtudományok,
– informatika,
– mûszaki,
– pedagógusképzés,
– társadalomtudomány,
– természettudomány;

alapképzés:
székhelyen, telephelyen: agrár, bölcsészettudomány, gazdaságtudományok, informatika, mûszaki, társadalomtudo-
mány, természettudomány;

mesterképzés:
székhelyen, telephelyen: agrár, bölcsészettudomány, gazdaságtudományok, informatika, mûszaki, pedagógusképzés,
társadalomtudomány.

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

– 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, amelyen doktori képzés, doktori fokozat odaítélés folyik:
– agrártudományok,
– bölcsészettudományok,
– mûszaki tudományok,
– társadalomtudományok,
– természettudományok.
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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 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 fenntartásával,

tudományos mûvek kiadásával és más formában a tudományos értékû tevékenységek megvalósulásának elõsegítése;
– 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;
– nyelvvizsgáztatási tevékenység;
– az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ, szakképesítést nyújtó iskolarendszeren kívüli szakképzés folytatása;
– a képzéshez kapcsolódó tudományterületeken kultúramûvelés és fejlesztés, mûvészeti, szaktanácsadói és egyéb te-

vékenység;
– 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, me-
zõgazdasági szolgáltatás, gépjármû hasznosítás).

Az intézmény tevékenységeinek tevékenységi körök szerinti (TEÁOR) részletes felsorolása

kiegészítõ tevékenységek:
0111 gabonaféle, (kivéve:rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése,
0113 zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumós növény termesztése,
0119 egyéb, nem évelõ növény termesztése,
0121 szõlõtermesztés,
0124 almatermésû, csonthéjas termesztése,
0125 egyéb gyümölcs, héjastermésû termesztése,
0128 fûszer-, aroma-, narkotikus, gyógynövény termesztése,
0129 egyéb évelõ növény termesztése,
0130 növényi szaporítóanyag termesztése,
0141 tejhasznú szarvasmarha tenyésztése,
0142 egyéb szarvasmarha tenyésztése,
0143 ló, lóféle tenyésztése,
0145 juh, kecske tenyésztése,
0146 sertéstenyésztés,
0147 baromfitenyésztés,
0161 növénytermesztési szolgáltatás,
0162 állattenyésztési szolgáltatás,
0163 betakarítást követõ szolgáltatás,
0164 vetési célú magfeldoldozás,
0170 vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás,
0210 erdészeti, egyéb erdõgazdálkodási tevékenység,
0230 vadon termõ egyéb erdei termék gyûjtése,
0322 édesvízihal-gazdálkodás,
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1812 nyomás (kivéve: napilap),
1813 nyomdai elõkészítõ tevékenység,
1814 könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás,
2899 m.n.s. egyéb speciális gép gyártása,
4761 könyv-kiskereskedelem,
4762 újság-, papíráru-kiskereskedelem,
4778 egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme,
4939 m.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás,
4941 közúti áruszállítás,
5510 szállodai szolgáltatás,
5520 üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás,
5530 kempingszolgáltatás,
5590 egyéb szálláshely szolgáltatás,
5610 éttermi, mozgó vendéglátás,
5811 könyvkiadás,
5814 folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása,
6202 információ-technológiai szaktanácsadás,
6209 egyéb információ-technológiai szolgáltatás,
6820 saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
7022 üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás,
7120 mûszaki vizsgálat, elemzés,
7312 médiareklám,
7320 piac-, közvélemény-kutatás,
7490 m.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység,
7721 szabadidõs, sporteszköz kölcsönzése,
7739 egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése,
8121 általános épülettakarítás,
8122 egyéb épület-, ipari takarítás,
8129 egyéb takarítás,
8211 összetett adminisztratív szolgáltatás,
8219 fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás,
8230 konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése,
8299 m.n.s. egyéb kiegészítõ üzleti szolgáltatás,
8411 általános közigazgatás,
8560 oktatást kiegészítõ tevékenység,
9001 elõadó-mûvészet,
9003 alkotómûvészet,
9319 egyéb sporttevékenység,
9329 m.n.s. egyéb szórakoztatás, 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 szervezeti tagolása (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-
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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 Mezõgazdaságtudományi 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, oktatás-

szervezéssel, 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.

10. Az intézmény ingatlanállománya:
10.1 A Magyar Állam tulajdonában lévõ ingatlanok, amelyek az intézmény vagyonkezelésében vannak a Veszpré-
mi Egyetemnek a Kincstári Vagyoni Igazgatósággal kötött 370138/1998/0100 számú vagyonkezelési szerzõdéssel.
A Magyar Állam tulajdonában lévõ ingatlanok, amelyek az intézmény vagyonkezelésében vannak a PATE Geor-
gikon Mezõgazdaságtudományi Karnak a Kincstári Vagyoni Igazgatósággal kötött 370633/1997/0100 számú va-
gyonkezelési szerzõdéssel.
A felsõoktatatási intézményhálózat átalakításáról szóló 1999. évi LII. törvény 1. § g), e), k) pont és 3. § 2. bekezdésben
foglaltak szerint a Pannon Agrártudományi Egyetem Vagyonmegosztási Dokumentációt készített, amely 2007. június
18-án került aláírásra. Az ingatlanok ez alapján megosztásra kerültek a jogutódok között. (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 29022-8/2007. számú alapító okirat módosításával készült és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat szövegét tartalmazza.

14. Jelen alapító okirat az aláírás napján lép hatályba.

Budapest, 2008. február 29.

3365-16/2008.
Dr. Hiller István s. k.,

oktatási és kulturális miniszter
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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 Keszthely belterület 1206/11
Keszthely Festetics u. 5. belterület 1227
Keszthely Festetics u. 5. belterület 1227/A
Keszthely Keszthely belterület 1228/2
Keszthely Georgikon u. 20. belterület 1418/1
Keszthely Georgikon u. 20/a. belterület 1418/3
Keszthely Keszthely belterület 1690/2
Keszthely Georgikon u. 21. belterület 2010/3
Keszthely Keszthely belterület 2010/4
Keszthely Keszthely belterület 2010/5
Keszthely Balaton part 6. belterület 3814/18
Keszthely Napsugár u. 2. belterület 4059
Keszthely Festetics Gy. 7. belterület 4293/1
Keszthely Keszthely belterület 4507/5
Keszthely Keszthely külterület 0147/1
Keszthely Keszthely külterület 0187
Keszthely Keszthely külterület 0191/4
Keszthely Keszthely külterület 0193
Keszthely Keszthely külterület 0194/2
Keszthely Keszthely külterület 0196
Keszthely Keszthely külterület 0197
Keszthely Keszthely külterület 0198
Keszthely Keszthely külterület 0200/2
Keszthely Keszthely külterület 0207/5
Keszthely Keszthely külterület 0207/6
Keszthely Keszthely külterület 0212/4
Keszthely Keszthely külterület 0213
Keszthely Keszthely külterület 0214/1
Keszthely Keszthely külterület 0214/2
Keszthely Keszthely külterület 0216/1
Keszthely Keszthely külterület 0216/7
Keszthely Keszthely külterület 0216/8
Keszthely Keszthely külterület 0220
Keszthely Keszthely külterület 0227
Keszthely Keszthely külterület 0234/6
Keszthely Keszthely külterület 0236/3
Keszthely Keszthely külterület 0236/6
Keszthely Keszthely külterület 0236/8
Keszthely Keszthely külterület 0238/3
Keszthely Keszthely külterület 0239
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település cím fekvés helyrajzi szám
Keszthely Keszthely külterület 0241/1
Keszthely Keszthely külterület 0241/2
Keszthely Keszthely külterület 0242
Keszthely Keszthely külterület 0243/3
Keszthely Keszthely külterület 0245
Keszthely Keszthely külterület 0249/1
Keszthely Keszthely külterület 0249/5
Keszthely Keszthely külterület 0250/1
Keszthely Keszthely külterület 0250/2
Keszthely Keszthely külterület 0251
Keszthely Keszthely külterület 0253/1
Keszthely Keszthely külterület 0253/2
Keszthely Keszthely külterület 0254/1
Keszthely Keszthely külterület 0254/3
Keszthely Keszthely külterület 0254/5
Keszthely Keszthely külterület 0255
Keszthely Keszthely külterület 0258/2
Keszthely Keszthely külterület 0262
Keszthely Keszthely külterület 0263
Keszthely Keszthely külterület 0264/1
Keszthely Keszthely külterület 0264/2
Keszthely Keszthely külterület 0265
Keszthely Keszthely külterület 0267/3
Keszthely Keszthely külterület 0277
Keszthely Keszthely külterület 0278
Keszthely Keszthely külterület 0279
Keszthely Keszthely külterület 0280
Keszthely Keszthely külterület 0281
Keszthely Keszthely külterület 0282
Keszthely Keszthely külterület 0283
Keszthely Keszthely külterület 0284
Keszthely Keszthely külterület 0285
Keszthely Keszthely külterület 0286
Keszthely Keszthely külterület 0287
Keszthely Keszthely külterület 0288
Keszthely Keszthely külterület 0289
Keszthely Keszthely külterület 0290
Keszthely Keszthely külterület 0307
Keszthely Keszthely külterület 0308
Keszthely Keszthely külterület 0309/1
Keszthely Keszthely külterület 0309/3
Keszthely Keszthely külterület 0310
Keszthely Keszthely külterület 0311/1
Keszthely Keszthely külterület 0312
Keszthely Keszthely külterület 0313
Keszthely Keszthely külterület 0314
Keszthely Keszthely külterület 0315
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település cím fekvés helyrajzi szám
Keszthely Keszthely külterület 0316
Keszthely Keszthely külterület 0317
Keszthely Keszthely külterület 0318
Keszthely Keszthely külterület 0319
Keszthely Keszthely külterület 0320
Keszthely Keszthely külterület 0322
Keszthely Keszthely külterület 0428/2
Keszthely Keszthely külterület 0430
Keszthely Keszthely külterület 0433
Keszthely Keszthely külterület 0434
Keszthely Keszthely külterület 0435
Keszthely Keszthely külterület 0436
Keszthely Keszthely külterület 0440/2
Keszthely Keszthely külterület 0440/4
Keszthely Keszthely külterület 0442
Keszthely Keszthely külterület 0449/7
Keszthely Keszthely külterület 0449/8
Keszthely Keszthely külterület 0449/9
Keszthely Keszthely külterület 0449/10
Keszthely Keszthely külterület 0449/11
Keszthely Keszthely külterület 0449/12
Keszthely Keszthely külterület 0484/6
Keszthely Keszthely külterület 0484/10
Keszthely Keszthely külterület 0486/71
Cserszegtomaj Cserszegtomaj belterület 633
Cserszegtomaj Cserszegtomaj külterület 010/4
Szentgyörgyvölgy Szentgyörgyvölgy külterület 0191/1
Szentgyörgyvölgy Szentgyörgyvölgy külterület 0196
Szentgyörgyvölgy Szentgyörgyvölgy külterület 0199
Szentgyörgyvölgy Szentgyörgyvölgy külterület 0200/2
Szentgyörgyvölgy Szentgyörgyvölgy külterület 0200/4
Szentgyörgyvölgy Szentgyörgyvölgy külterület 0201
Szentgyörgyvölgy Szentgyörgyvölgy külterület 0202
Szentgyörgyvölgy Szentgyörgyvölgy külterület 0203
Szentgyörgyvölgy Szentgyörgyvölgy külterület 0223
Szentgyörgyvölgy Szentgyörgyvölgy külterület 0334/1
Szentgyörgyvölgy Szentgyörgyvölgy külterület 0338
Szentgyörgyvölgy Szentgyörgyvölgy külterület 0341/7
Szentgyörgyvölgy Szentgyörgyvölgy belterület 702
Szentgyörgyvölgy Szentgyörgyvölgy belterület 725
Szentgyörgyvölgy Cséplak, Bocskai u. 7. belterület 727
Szentgyörgyvölgy Szentgyörgyvölgy belterület 916
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
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település cím fekvés helyrajzi szám
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
Veszprém Nárcisz u. 12. belterület 5600
Veszprém Móricz Zs. u. 10. 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 Veszprém belterület 6104/24
Veszprém Wartha V. u. 1. belterület 6104/25
Veszprém Veszprém belterület 6104/26
Veszprém Wartha V. u. 3. belterület 6121
Balatonalmádi Balatonalmádi belterület 1593/1
Balatonalmádi Balatonalmádi belterület 2721/20
Balatonalmádi Alsóörsi Határút u. 16. belterület 2741
Balatonalmádi Balatonalmádi külterület 0113/12
Balatonalmádi Balatonalmádi belterület 1594
Balatonalmádi Balatonalmádi belterület 1595
Tihany Tihany külterület 0138/1

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

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
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Nyugat-magyarországi Egyetem
alapító okirat

2008.

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) bekezdés b) pontja alapján az alábbi alapító okiratot adom ki:

A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról szóló 2007. évi CIV. törvény rendelkezései alapján
2008. január 1-jei hatállyal létrehozott intézmény jogelõdei:

– a Nyugat-Magyarországi Egyetem, amely a felsõoktatási intézményhálózat átalakításáról, továbbá a felsõoktatás-
ról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról szóló 1999. évi LII. törvény rendelkezései alapján 2000. január
1-jei hatállyal jött létre az alábbi – történelmi elõzményekkel bíró – jogelõdök integrációjával: Soproni Egyetem,
Pannon Agrártudományi Egyetem Mezõgazdaságtudományi Kara, Apáczai Csere János Tanítóképzõ Fõiskola és a
Benedek Elek Pedagógiai Fõiskola;

– a Berzsenyi Dániel Fõiskola, amelynek jogelõdje a tanító- és óvónõképzésrõl szóló 1958. évi 26. sz. tvr. alapján
1959-tõl mûködõ felsõfokú Szombathelyi Tanítóképzõ Intézet, amelynek a Szombathelyen tanárképzõ fõiskola lé-
tesítésérõl szóló 1974. évi 14. sz. tvr. alapján végrehajtott átszervezésével létesült a Szombathelyi Tanárképzõ Fõ-
iskola. Az intézmény 1983-tól viseli Berzsenyi Dániel nevét. A Berzsenyi Dániel Fõiskola nevet a felsõoktatási in-
tézményhálózat 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: Nyugat-magyarországi Egyetem
Rövidített megnevezése: NymE
Angol nyelvû megnevezése: University of West Hungary
Német nyelvû megnevezése: Westungarische Universität

1.1. Az intézmény regionális központjának hivatalos neve:
Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központja
Rövidített megnevezése: NymE-SEK
Angol nyelvû megnevezése: University of West Hungary – Savaria Campus
Német nyelvû megnevezése: Westungarische Universität – Campus Savaria

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. regionális központja: 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.
4.3. telephelyei:

– 9022 Gyõr, Liszt Ferenc u. 42.
– 9200 Mosonmagyaróvár, Vár u. 2.
– 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1–3.

4.4. Az intézmény székhelyen kívüli képzései:
– 1052 Budapest, Piarista köz 1.,
– 8500 Pápa, Mézeskalács u. 2/a,
– 7621 Pécs, Váradi u. 4.,
– 8000 Székesfehérvár, Balatoni u. 143.
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4.5. Az intézmény által alapított és fenntartott közoktatási intézmények:
neve: Nyugat-magyarországi Egyetem Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium
címe: 9400 Sopron, Szent György u. 9.

neve: Nyugat-magyarországi Egyetem Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
címe: 9700 Szombathely, Bolyai János u. 11.

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 Regionális Pedagógiai Szolgáltató Központ
címe: 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.

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

6. Az intézmény szakágazati besorolása és az alapvetõ szakfeladat száma:
szakágazat: 854200
jellemzõ szakfeladat: 803119

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

7.1. Az intézmény részjogkörû költségvetési egységei:
– Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ

címe: 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.,
– Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató Központ

címe: 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.

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 oktatásért felelõs miniszternek az 1993. évi LXXX. törvény alapján kiadott szakindítási engedélye alapján kifu-
tó rendszerben egyetemi és fõiskolai szintû képzést folytat és e képzésben oklevelet ad ki.

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

– Meghatározott tudományterületeken doktori képzést és habilitációs eljárást folytat.
– 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 felsõokta-
tásnak nem minõsülõ szakképzési és az ágazati törvényekben meghatározott egyéb képzési feladatok megvalósítá-
sában.

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

– 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 és pedagógiai szolgáltatási feladatokat lát el,
pedagógusképzést folytató intézményként gyakorló közoktatási intézmény fenntartója.

– A gyakorlati képzés céljaira tanüzemet, tangazdaságot üzemeltet.
– A képzés céljait szolgáló gyakorlóhelyet (mûhelyt) tart fenn.
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– 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.
– Diákotthoni szolgáltatást nyújt.
– Tankönyv- és jegyzetkiadást, taneszköz-fejlesztést 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 szol-
gáltatásokat, amelyek a hallgatók beilleszkedését, egészséges életvitelét és egészségügyi ellátását szolgálják.

– Az alkalmazásában lévõ közalkalmazottak ellátásával kapcsolatos feladatokat végez, a vonatkozó jogszabályok
szerint.

– Az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és folyamatos fejlesztésével kapcsolatban saját szervezetében 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 egy-
ségeket 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:

alaptevékenység
8542 felsõfokú oktatás,
8559 máshová nem sorolt egyéb oktatás,
9003 alkotómûvészet,
8510 iskolai elõkészítõ oktatás,
8520 alapfokú oktatás,
8531 általános középfokú oktatás,
8532 szakmai középfokú oktatás,
6311 adatfeldolgozás,
5811 könyvkiadás,
5814 folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása,
5819 egyéb kiadói tevékenység,
7219 egyéb természettudományi, mûszaki kutatás, fejlesztés,
7220 társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés,
9101 könyvtári, levéltári tevékenyég,
9311 sportlétesítmény mûködtetése,
8891 gyermekek napközbeni ellátása,
8899 m.n.s. egyéb szociális ellátás, bentlakás 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,
– mûvészetközvetítés,
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alapképzés:
székhelyen, telephelyen: agrár, bölcsészettudományi, gazdaságtudományok, informatika, jogi és igazgatási, mûszaki,
mûvészet, mûvészetközvetítés, pedagógusképzés, sporttudomány, társadalomtudományi, természettudomány,

székhelyen kívül:
társadalomtudományi (Pécs, Pápa),

mesterképzés:
székhelyen, telephelyen: agrár, gazdaságtudományok, mûszaki, pedagógusképzés,

székhelyen kívül: nincs az intézménynek.

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

székhelyen kívül:
– kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció (Székesfehérvár).

8.1.3. Tudományterület, 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 ki-

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

– felvételi elõkészítõ és egyéb tanfolyamok tartása;
– továbbképzés;
– felnõttképzési tevékenység;
– szakmai szolgáltatási tevékenység (szaktanácsadók közvetítése, pedagógiai tájékoztatás, tanulói tájékoztatás, ta-

nácsadás, felvételi tájékoztatás, tehetségfejlesztési tanácsadás, versenyszervezés, mérési és értékelési tanácsadás);
– szakszolgálati tevékenység (nevelési tanácsadás, továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás, gyógytestnevelés,

konduktív pedagógiai szolgáltatás);
– az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ, szakképesítést nyújtó iskolarendszeren kívüli szakképzés folytatása;
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– a képzéshez kapcsolódó tudományterületeken, kultúramûvelés és fejlesztés, mûvészeti, szaktanácsadói és egyéb te-
vékenység;

– 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, sportlétesítmé-
nyek és oktatást szolgáló helyiségek, valamint kollégiumi szálláshelyek bérbeadása);

– nyelvvizsgáztatási tevékenység.

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

kiegészítõ tevékenységek
0161 növénytermesztési szolgáltatás,
0162 állattenyésztési szolgáltatás,
0170 vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás,
0240 erdészeti szolgáltatás,
1812 nyomás,
5520 üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás,
5590 egyéb szálláshely szolgáltatás,
5629 egyéb vendéglátás,
6190 egyéb távközlés,
6820 saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
6202 információ-technológiai szaktanácsadás,
6209 egyéb információ-technológiai szolgáltatás,
7022 üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás,
7112 mérnöki tevékenység, tanácsadás,
7120 mûszaki vizsgálat, elemzés,
7320 piac, közvéleménykutatás,
7490 máshová nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység,
5914 filmvetítés,
9102 múzeumi tevékenység,
9319 egyéb sporttevékenység,
8230 konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése,
8299 máshová nem sorolt egyéb kiegészítõ üzleti 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, 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 szervezeti tagolása (az 1. számú mellékletnek megfelelõen)

9.1. Az intézményben oktatási szervezeti egységként kar, intézet, tanszék mûködik.
Az intézmény regionális központra és karokra tagozódik. A karokon, karok között oktatási szervezeti egységként inté-
zet, intézeti tanszék, továbbá egyes karokon doktori iskola mûködik. A karok egy vagy több szakmailag összetartozó, a
8.1.1. pont szerinti képzési területeken, képzési szinteken folyó képzés feladatainak ellátását szervezik.
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Az intézmény karai:
– Apáczai Csere János Kar,
– Benedek Elek Pedagógiai Kar,
– Erdõmérnöki Kar,
– Faipari Mérnöki Kar,
– Geoinformatikai Kar,
– Közgazdaságtudományi Kar,
– Mezõgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar,
– Bölcsészettudományi Kar,
– Természettudományi és Mûszaki Kar,
– Mûvészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar.

A Bölcsészettudományi Kar, a Természettudományi és Mûszaki Kar, valamint a Mûvészeti, Nevelés- és Sporttudományi
Kar a Savaria Egyetemi Központhoz tartozik szervezetileg.

Az Ftv. 36.§ (5) bekezdése értelmében az egyesülésbe bevont felsõoktatási intézmény az új intézmény oktatási, kutatási
szervezeti egységeként mûködik tovább.

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 intézmény gazdasági társaságok alapítója: (Pannon Famulus Kft., Gyõr; Universitas Fidelissima Kft., Sopron).

Az intézményben regionális központ mûködik.

9.2. Az intézményben könyvtári, levéltári, kollégiumi, informatikai, sport, kulturális, gyakorló iskolai, gyakorló óvodai,
pedagógiai szakmai és szakszolgáltatási, valamint egyéb feladatot ellátó szolgáltató szervezeti egységek 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, 370932-2002-0120 számú vagyonkezelési szerzõdésekkel.
(2. számú melléklet)

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

11. Az intézmény hallgatói létszáma:
– az Ftv.-ben meghatározottak szerint felvehetõ maximális hallgató létszám 25000 fõ, amely számított hallgatói lét-

számként 17000 fõ.
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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 35275/2007. számú alapító okirat módosításával készült és a módosításokkal egységes szer-
kezetbe foglalt alapító okirat szövegét tartalmazza.

14. Jelen alapító okirat az aláírás napján lép hatályba.

Budapest, 2008. február 29.

3365-15/2008.

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

A Nyugat-magyarországi Egyetem vagyonkezelésében lévõ ingatlanok jegyzéke
2007. március 31-i állapot szerint

Soproni Karok

Ingatlan megnevezése Címe Helyrajzi szám

„A” épület 9400 Sopron Bajcsy Zs. u. 4. 7192
„B” épület 9400 Sopron Bajcsy Zs. u. 4. 7192
„B1” épület 9400 Sopron Bajcsy Zs. u. 4. 7192
„C” épület /Termõhely./ 9400 Sopron Bajcsy Zs. u. 4. 7192
„D” épület /Bútor és Falemez/ 9400 Sopron Bajcsy Zs. u. 4. 7192
„E” épület /Erdõrendezés és Erdõvédelem/ 9400 Sopron Bajcsy Zs. u. 4. 7192
„F” épület /Matematika/ 9400 Sopron Bajcsy Zs. u. 4. 7192
„G” épület /Uszoda/ 9400 Sopron Bajcsy Zs. u. 4. 7192
„I” épület /EFELT Labor/ 9400 Sopron Bajcsy Zs. u. 4. 7192
„J” épület /Faraktár/ 9400 Sopron Bajcsy Zs. u. 4. 7192
„K” épület /Növényház/ 9400 Sopron Bajcsy Zs. u. 4. 7192
„K1” épület /Növényház raktár/ 9400 Sopron Bajcsy Zs. u. 4. 7192
„L” épület-Bot.kert iroda 9400 Sopron Bajcsy Zs. u. 4. 7192
„O” épület /Régi Kollégium/ 9400 Sopron Ady E. u. 5. 7192
„P” épület /Tornaterem/ 9400 Sopron Ady E. u. 5. 7192
„R” épület /Vegyszer-raktár/ 9400 Sopron Bajcsy Zs. u. 4. 7192
Faipari Tanmûhely 9400 Sopron Bajcsy Zs. u. 4. 7192
Új Kollégium 9400 Sopron Ady E. u. 5. 7192
Konyha-Étterem /új/ 9400 Sopron Ady E. u. 5. 7192
Könyvtár 9400 Sopron Ady E. u. 5. 7192
Botanikus Kert, szociális épület 9400 Sopron Bajcsy Zs. u. 4. 7192
Botanikus Kert, üvegház 9400 Sopron Bajcsy Zs. u. 4. 7192
„S” épület /6 Tantermes/ 9400 Sopron Bajcsy Zs. u. 4. 7192
„M” épület /mûhely, garázs/ 9400 Sopron Bajcsy Zs. u. 4. 7192
„M1” épület /kõmûves raktár/ 9400 Sopron Bajcsy Zs. u. 4. 7192
„N” épület /régi porta/ Bajcsy Zs. u. 9400 Sopron Bajcsy Zs. u. 4. 7192
Tanmûhely 9400 Sopron Kossuth L. u. 7. 3162
Ifjúsági Ház 9400 Sopron Hunyadi J. u. 2. 6146
Porta épület – Ady E. u. 9400 Sopron Ady E. u. 5. 7192
Múzeum 9400 Sopron Templom u. 4. 2471
Deák tér, Oktatási épület 9400 Sopron Deák tér 32. 2964
Deák tér, Tanmûhely 9400 Sopron Deák tér 32. 2964
Deák tér, Szolgálati lakások 9400 Sopron Deák tér 32. 2964
Deák tér, Design Centrum 9400 Sopron Deák tér 32. 2488
Fertõ-tavi Észlelõtelep 9421 Fertõrákos 2436
Vasvázas szín II. 9400 Sopron Bajcsy Zs. u. 4. 7192
Vasvázas szín I. 9400 Sopron Bajcsy Zs. u. 4. 7192
Kollégium, Baross u. 9400 Sopron Baross u. 4. 3338/1
Szolgálati lakás, Ibolya u. 9400 Sopron Ibolya u.1. 8774/9/A/1
Hidrológiai Állomás, Hidegvízvölgy 9423 Ágfalva 0272/7
Áll. Szan. Gyermekszan. Fõépület és kiszolg ép. 9400 Sopron Lõvér krt. 66. 6839
Közgazdasátudományi Kar épülete 9400 Sopron Erzsébet u. 9. 2850
Aranykapu Gyakorló Óvoda 9400 Sopron Ferenczy J. u. 5. 3841
Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda 9400 Sopron Zsilip u. 1-3. 3265
Lewinszky Anna Óvodakert 9400 Sopron Zsilip u. 1-3. 3264
Sümeg Oktatóbázis fõépület és kiszolgáló ép. 8330 Sümeg Mogyorósdomb 0101
Sümeg Oktatóbázis porta 8330 Sümeg Mogyorósdomb 0101/15
Erzsébet-kert területén telek (8 tantermes okt. ép.) 9400 Sopron Erzsébet kert 3299/6
BPK épülete és kollégiuma 9400 Sopron Ferenczy J. u. 5. 3841
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Apáczai Csere János Kar – Gyõr

Ingatlan megnevezése Címe Helyrajzi szám

Fõiskola diákotthon, Cuha u. 18–20. 9022 Gyõr Cuha u.18–20. 2672/114

I. számú oktatási épület, Liszt F. u. 42. 9022 Gyõr Liszt F. u. 42. 6500

II. számú oktatási épület, Liszt F. u. 17. 9022 Gyõr Liszt F. u. 17. 6685

III. számú oktatási épület, Türr I. u. 5. 9022 Gyõr Türr I. u. 5. 6528

Gyakorló Ált Iskola, Gárdonyi G. u. 2. 9022 Gyõr Gárdonyi G. u. 2. 6636-6633

Geoinformatikai Kar – Székesfehérvár

Ingatlan megnevezése Címe Helyrajzi szám

Oktatási épület 8000 Székesfehérvár Pirosalma u. 1-3. 796

Kollégium 8000 Székesfehérvár Hosszúséta tér 8. 6120/11

Oktatási Központ 8053 Bodajk Galyavölgyi út 1. 044

Sukoró-Mérõbázis 8096 Sukoró Sorompóvölgyi út 1. 794

Oktatási épület 8000 Székesfehérvár Budai út /laktanya/ 8483/6

Szolgálati lakás 8000 Székesfehérvár Sarló u. 6. V/17. 8636/6/A/17

Szolgálati lakás 8000 Székesfehérvár József Attila u. 9.X/38. 8697/1/A/38

Szolgálati lakás 8000 Székesfehérvár Budai út. 40. V/20. 8688/13/A/20

Földterület

Bodajk telek 8053 Bodajk Varjúvár 042/2

Pákozdi telek 8095 Pákozd 07/1

Okt. épület telek 8000 Székesfehérvár Budai út /laktanya/ 8483/8

Mezõgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar – Mosonmagyaróvár

Ingatlan megnevezése Címe Helyrajzi szám

Tanszéki épület, Háromtölgy u. 9200 Mosonmagyaróvár Háromtölgy u. 2. 741/14

Munkásszálló 9200 Mosonmagyaróvár Háromtölgy u. 1. 748/22

Kutatási Központ épülete 9200 Mosonmagyaróvár Pozsonyi u. 2. 739/3

Bólyai Iskola 9200 Mosonmagyaróvár Szt. István kir. u. 6. 1597

Tornacsarnok Gazdász u. 9200 Mosonmagyaróvár Gazdász u. 14. 1046/2/A

Csónakház Erdért típusú 9200 Mosonmagyaróvár Dunapart 1106/5/A

Diákotthon A-tól E-ig épület és garázs 9200 Mosonmagyaróvár Gazdász u. 1. 1062/27

Tanügyi épület, Deák tér 9200 Mosonmagyaróvár Deák tér 1. 115

Központi épület állatkísérleti telep 9200 Mosonmagyaróvár Gazdász u. 1. 1062/23

Istálló 9200 Mosonmagyaróvár Gazdász u. 1. 1062/27/AE

Kollégium „C” 9200 Mosonmagyaróvár Gazdász u. 7. 1049

Állatkis.telep-Kísérleti istálló 9200 Mosonmagyaróvár Gazdász u. 10. 1062/27/AE

Fõépület, iroda és melléképületek 9200 Mosonmagyaróvár Jánossomorjai u. 4. 0128/1/A-C

Új Baromfi-telep szociális épülete 9200 Mosonmagyaróvár Pozsonyi u. 4. 0402/5

Vár 2 Tanügyi épület 9200 Mosonmagyaróvár Vár 2. 312/1

Vár tó, Várkert /Várkapu, híd/, Kertészeti Tsz. 9200 Mosonmagyaróvár Vár 2 313/10

Szigetközi Kutatási Központ, Vár 3. 9200 Mosonmagyaróvár Vár 3. 312/2

Vár 4 Tanügyi épület 9200 Mosonmagyaróvár Vár 4. 312/1

Tanépület Lucsony u.15-17. 9200 Mosonmagyaróvár Lucsony u.15-17. 1358/3/A-M

Élelmisz. Biotechn. és Bemutató Kp. PHARE 9200 Mosonmagyaróvár Lucsony u. 2. 1234

Balatonudvari, Fövenyes 8242 Balatonudvari Gesztenyesor 5. 947/950/AG

Diákotthon, Fekete Sas szálló 9200 Mosonmagyaróvár Fõ út 9. 274
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Mezõgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar – Mosonmagyaróvár

Földterület

Címe Helyrajzi szám

9200 Mosonmagyaróvár Vár 2. 313/10
9200 Mosonmagyaróvár Deák tér 1. 115
9200 Mosonmagyaróvár Lucsony u. 15-17. 1358/3
9200 Mosonmagyaróvár Pozsonyi u. 2. 739/3
8242 Balatonudvari Gesztenye sor 5. 947/950
9200 Mosonmagyaróvár Szentjánosi u. 10. 081/1
9200 Mosonmagyaróvár Szentjánosi u. 10. 0126/1
9200 Mosonmagyaróvár Szentjánosi u. 10. 0128/1,2
9200 Mosonmagyaróvár Szentjánosi u. 10. 0131/1
9200 Mosonmagyaróvár Pozsonyi u. 4. 0352/1
9200 Mosonmagyaróvár Pozsonyi u. 4. 0357/2
9200 Mosonmagyaróvár Tangazdaság 0367
9200 Mosonmagyaróvár Tangazdaság 0395/1
9200 Mosonmagyaróvár Tangazdaság 0397/1,2,3
9200 Mosonmagyaróvár Tangazdaság 0398/1
9200 Mosonmagyaróvár Tangazdaság 0400
9200 Mosonmagyaróvár Tangazdaság 0401/2
9200 Mosonmagyaróvár Tangazdaság 0402/1,3
9200 Mosonmagyaróvár Tangazdaság 0403/1,2
9200 Mosonmagyaróvár Tangazdaság 0404
9200 Mosonmagyaróvár Tangazdaság 0405/1,2
9200 Mosonmagyaróvár Fõ u. 9. 274
9200 Mosonmagyaróvár Háromtölgy u. 748/22
9200 Mosonmagyaróvár Tangazdaság 0408
9200 Mosonmagyaróvár Tangazdaság 0409
9200 Mosonmagyaróvár Tangazdaság 0410
9200 Mosonmagyaróvár Tangazdaság 0412/2
9200 Mosonmagyaróvár Tangazdaság 0413
9200 Mosonmagyaróvár Tangazdaság 0415
9200 Mosonmagyaróvár Tangazdaság 0467/2
9200 Mosonmagyaróvár Tangazdaság 0469/1,2
9200 Mosonmagyaróvár Tangazdaság 0471/1,2
9200 Mosonmagyaróvár Tangazdaság 0472
9200 Mosonmagyaróvár Tangazdaság 0473/1,2
9200 Mosonmagyaróvár Tangazdaság 0476/1,2,3
9155 Lébény 0351
9514 Kenyeri 025/2
9514 Kenyeri 027/1
9200 Mosonmagyaróvár Duna sor 1106/5
9200 Mosonmagyaróvár Gazdász u. 14. 1046/2
9200 Mosonmagyaróvár Árok 1061
9200 Mosonmagyaróvár Gazdász u.1. 1062/22,23
9200 Mosonmagyaróvár. Pozsonyi út 1062/27
9200 Mosonmagyaróvár Várallyai út 1076/14
9200 Mosonmagyaróvár Vár 2. 312/1
9200 Mosonmagyaróvár Vár 2. 312/2

Bólyai Iskola 9200 Mosonmagyaróvár Szt. István kir. u. 6. 1597
Új Baromfi-telep 9200 Mosonmagyaróvár Pozsonyi u. 4. 0402/5
Bemutató Központ 9200 Mosonmagyaróvár Lucsony u. 1. 1234
Fekete Sas szálló 9200 Mosonmagyaróvár Fõ u. 9. 274
Kollégium „C” épület 9200 Mosonmagyaróvár Gazdász u. 7. 1049
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A Savaria Egyetemi Központ
vagyonkezelésében lévõ ingatlanok jegyzéke

Ingatlan megnevezése Címe Helyrajzi szám

„A” épület 9700 Szombathely Károlyi G. tér 4. 5555

„B” épület 9700 Szombathely Károlyi G. tér 4. 5555

„C” épület 9700 Szombathely Károlyi G. tér 4. 5555

„E” épület 9700 Szombathely Gagarin u. 2. 5555

Forrásközpont (könyvtár, informatikai labor) 9700 Szombathely Károlyi G. tér 4. 5555

Csillagvizsgáló 9700 Szombathely Károlyi G. tér 4. 5555

Gazdasági és Mûszaki Igazgatóság 9700 Szombathely Károlyi G. tér 4. 5555

Sportcsarnok 9700 Szombathely Károlyi G. tér 4. 5555

Konyha, Étterem és Büfé 9700 Szombathely Károlyi G. tér 4. 5555

682 Fõiskolai Klub 9700 Szombathely Károlyi G. tér 4. 5555

Központi Irattár 9700 Szombathely Károlyi G. tér 4. 5555

Menedékház 9730 Kõszeg Királyvölgy 7258/2

Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 9700 Szombathely Bolyai u. 11. 2808/8

Pável Ágoston Kollégium II. 9700 Szombathely Ady E. u. 3. 5941/6

Pável Ágoston Kollégium I. 9700 Szombathely Magyar L. u. 1. 6029

„D” épület 9700 Szombathely Berzsenyi tér 2. 6272/1

Európai Dokumentációs Központ 9700 Szombathely Berzsenyi tér 2. 6272/1

Zenei Tanszék 9700 Szombathely Géfin Gy. u. 28. 5531/9/A/1

Rajz Tanszék 9700 Szombathely Géfin Gy. u. 22. 5531/5/A/5

Rajz Tanszék 9700 Szombathely Géfin Gy. u. 22. 5531/5/A/11

Rajz Tanszék 9700 Szombathely Géfin Gy. u. 22. 5531/5/A/14

Rajz Tanszék 9700 Szombathely Géfin Gy. u. 22. 5531/5/A/15

Raktár 9700 Szombathely Bolyai u. 11. 2808/7

3. számú melléklet

A Nyugat-magyarországi Egyetem
használatában lévõ ingatlanok jegyzéke

A használat jogcíme: bérlemény

Ingatlan megnevezése Címe Helyrajzi szám

Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium 9400 Sopron Szent György utca 9. 75

Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium 9400 Sopron Lackner K. utca 7. 477/1

Káldy Int. /Erd.gépt./ 9400 Sopron Bánfalvi utca 14. 19921/4
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A Nyíregyházi Fõiskola
alapító okirata

2008.

A Nyíregyházi 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 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 Bessenyei György Tanárképzõ Fõiskola, amelynek jogelõdje az 1947-ben létesített evangélikus tanítóképzõ inté-
zet, a tanító- és óvónõképzésrõl szóló 1958. évi 26. sz. tvr.-tel és a tanító- és óvónõképzésrõl szóló 1958. évi 26. sz.
tvr. végrehajtásáról szóló 187/1958. (M.K. 23.) MM utasítás alapján létrejött felsõfokú Nyíregyházi Tanítóképzõ
Intézet, a pedagógiai fõiskola létesítésérõl szóló 1962. évi 11. számú tvr.-tel létesített Pedagógiai Fõiskola; a Nyír-
egyházi Tanárképzõ Fõiskola elnevezésérõl szóló 1972. évi 17. sz. tvr. alapján vette fel a Bessenyei György Tanár-
képzõ Fõiskola nevet;

– a Gödöllõi Agrártudományi Egyetem Mezõgazdasági Fõiskolai Kara, Nyíregyháza, amelynek jogelõdje az
1961-ben alapított Nyíregyházi Felsõfokú Mezõgazdasági Technikum, a Nyíregyházán Mezõgazdasági Fõiskola
létesítésérõl szóló 1971. évi 22. sz. tvr.-tel és a nyíregyházi Mezõgazdasági Fõiskola irányításáról, kari tagozódásá-
ról és képzési idejérõl szóló 1036/1971. (IX. 8.) Korm. határozattal létesített Nyíregyházi Mezõgazdasági Fõiskola,
az egyetemek kari tagozódásáról szóló 1049/1990. (III. 21.) MT határozattal létrehozott Gödöllõi Agrártudományi
Egyetem, Mezõgazdasági Fõiskolai Kar.

1. Az intézmény hivatalos neve: Nyíregyházi Fõiskola.
Rövidített megnevezése: NYF.
Angol nyelvû megnevezése: College of Nyíregyháza.

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: 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/b

4.2. telephely:
– Nyíregyházi Fõiskola Tangazdasága (4552 Napkor, Kállói út 58. sz.).

4.3. Az intézmény székhelyen kívüli képzésének helyei:
– II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fõiskola 90200 Beregszász, Illyés Gyula sétány 1.,
– Aquincum Általános Iskola, 1031 Budapest, Arató Emil tér 1. sz.,
– Arany János Általános és Szakképzõ Iskola, 4234 Szakoly, Mátyás K. u. 14.,
– EURÓ Szakközépiskola, 4031 Debrecen, Angyalföld tér 7.,
– Régió Oktatási Központ, 4025 Debrecen, Arany János u. 12.,
– Discimus Üzleti Akadémia, 4032 Debrecen, Tessedik S. u. 1.,
– Széchenyi István Mezõgazdasági Szakközépiskola és Szakmunkásképzõ Intézet, 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti

Miklós u. 3.,
– Zrínyi Ilona Gimnázium, 3530 Miskolc, Nagyváthy u. 5.,
– Karacs Ferenc Gimnázium, Szakiskola és Kollégium (4150 Püspökladány, Gagarin út 2.).

4.4. Az intézmény által alapított és fenntartott közoktatási intézmény
– neve: Nyíregyházi Fõiskola Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskola
– címe: 4400 Nyíregyháza, Erdõ sor 7.,

– neve: Nyíregyházi Fõiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
– címe: 4400 Nyíregyháza, Ungvár st. 12.
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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:
szakágazat: 854200
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 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 felsõ-
oktatásnak nem minõsülõ szakképzési és az ágazati törvényekben meghatározott egyéb képzési feladatok megvaló-
sításában.

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

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

– A gyakorlati képzés céljára tanüzemet, tangazdaságot üzemeltet.
– A képzés céljait szolgáló mûvészeti gyakorlóhelyeket (mûhelyeket) tart fenn.
– A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudományterületeken alap-, alkalmazott és kísérleti kutatásokat és fej-

lesztéseket, tudományszervezést, technológiai innovációt, valamint az oktatást támogató egyéb kutatásokat végez.
– A nemzeti és az egyetemes kultúra (a tudományok 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 hazai és nemzetközi kapcsolatait fejleszti és ápolja.
– Tankönyv- és jegyzetkiadást, taneszköz-fejlesztést 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 szol-
gáltatásokat, 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 szervezetében 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 egy-
ségeket 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:
8541 felsõ szintû, nem felsõfokú oktatás,
8542 felsõfokú oktatás,
8510 iskolai elõkészítõ oktatás,
8520 alapfokú oktatás,
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8531 általános középfokú oktatás,
8551 sport, szabadidõs képzés,
8891 gyermekek napközibeni ellátása,
8899 máshova nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül,
5811 könyvkiadás,
6311 adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás,
6201 számítógépes programozás,
7211 biotechnológiai kutatás, fejlesztés,
7219 egyéb természettudományi, mûszaki kutatás,
7220 társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés,
9101 könyvtári, levéltári tevékenység,
9102 múzeumi tevékenység,
9103 történelmi hely, építmény, egyéb látványosság mûködtetése,
9311 sportlétesítmény mûködtetése.

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

– agrár,
– bölcsészettudományi,
– gazdaságtudományok,
– informatika,
– mûszaki,
– mûvészetközvetítés,
– pedagógusképzés,
– sporttudomány,
– társadalomtudományi,
– természettudomány;

alapképzés:
székhelyen, telephelyen: agrár, bölcsészettudományi, gazdaságtudományok, informatika, mûszaki, mûvészetközvetí-
tés, pedagógusképzés, sporttudomány, társadalomtudományi, természettudomány;

székhelyen kívül: gazdaságtudományok (90200 Beregszász, Illyés Gyula sétány 1.);

mesterképzés:
székhelyen, telephelyen: pedagógusképzés.

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

székhelyen kívül:
– informatika (4234 Szakoly, Mátyás K. u. 14., 4031 Debrecen, Angyalföld tér 7.),
– kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció (4032 Debrecen, Tessedik S. u. 1., 4025 Debrecen, Arany János u.

12., 4150 Püspökladány, Gagarin út 2., 3530 Miskolc),
– közgazdaság (4032 Debrecen, Tessedik S. u. 1., 4150 Püspökladány, Gagarin út 2., 4220 Hajdúböszörmény, Rad-

nóti Miklós u. 3., 3530 Miskolc, Nagyváthy u. 5.).
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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 sza kképzés folytatása;
– a képzéshez kapcsolódó tudományterületeken kultúramûvelés és fejlesztés, mûvészeti, szaktanácsadói és egyéb te-

vékenység;
– az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak hasznosítása (nyomdaipari szolgáltatások, üzemi étkeztetés,

sportlétesítmények és oktatást szolgáló helyiségek, valamint kollégiumi szálláshelyek bérbeadása);
– nyelvvizsgáztatási tevékenység.

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

kiegészítõ tevékenységek:
8559 m. n. s. egyéb oktatás,
8552 kulturális képzés,
5814 folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása,
7490 m. n. s. egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység,
7120 mûszaki vizsgálat, elemzés,
8299 m. n. s. egyéb kiegészítõ üzleti szolgáltatás,
8230 konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése,
8560 oktatást kiegészítõ tevékenység,
9319 egyéb sporttevékenység,
9329 m. n. s. egyéb szórakoztatás, szabadidõs tevékenység,
9312 sportegyesületi 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 szervezeti tagolása (az 1. számú mellékletnek megfelelõen):
9.1. Az intézményben oktatási, tudományos kutatási szervezeti egységként kar, ahhoz kapcsolódóan intézet, tanszék,
tanszéki csoport mûködik.
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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 és Mûvészeti Fõiskolai Kar,
– Gazdasági és Társadalomtudományi Fõiskolai Kar,
– Mûszaki és Mezõgazdasági Fõiskolai Kar,
– Pedagógusképzõ Kar,
– Természettudományi Fõiskolai Kar.

9.2. Az intézményben kollégiumi, könyvtári, közoktatási, kiadói feladatot ellátó szolgáltató szervezeti egységek mûköd-
nek.

9.3. Az intézmény mûködtetési feladatainak ellátásához gazdasági-mûszaki, belsõellenõrzési, igazgatási 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 megkötött 390110-2006/0100 sz. vagyonkezelési szerzõdéssel, a 2003. 11. 19-én jó-
váhagyott vagyonmegosztási dokumentáció (száma: E-8859/20045., KVÖO-6713/2004.) alapján.
Jogelõdök vagyonkezelésének számai:
Besenyei 1997. 12. 08. 370619/1997/0100
GATE 1998. 01. 14. 370200/1998/0100
(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: nincs az intézménynek.

11. Az intézmény hallgatói létszáma:
– az Ftv.-ben meghatározottak szerint felvehetõ maximális hallgatói létszám 13800 fõ, amely számított hallgatói lét-

számként 9347 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 32705-1/2007. számú alapító okirat módosításával készült és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat szövegét tartalmazza.

14. Jelen alapító okirat az aláírás napján lép hatályba.

Budapest, 2008. február 29.

3365-14/2008.

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

Cím
Hrsz.

Mûvelési ág
megnevezés

Területe
(m2)

Vagyon-
kezelési
hányad

Beépítetlen
terület (m2)

Felépítmé-
nyek száma

(db)

Beépített
terület (m2)település utca, házszám

1. Nyíregyháza Sóstói út 31/b. 1375/21 Fõiskola 4 443 1/1 2 996 1 1447

2. Nyíregyháza Sóstói út 31/b. 1375/22 Egyetem és gázmotoros kp. 98 283 1/1 76 772 14 21511

3. Nyíregyháza Május 1. tér 2263/94 Ált. iskola 11 786 1/1 8 776 2 3010

4. Nyíregyháza Erdõ sor 7. 1396 Ált. iskola 9 596 1/1 6 712 2 2884

5. Nyíregyháza Rákóczi u. 69-1 1024/4 Fõiskola 45 358 1/1 43 334 2 2024

6. Nyíregyháza Rákóczi u. 69-2. 1024/5 Fõiskola 42 361 1/1 32 977 15 9384

7. Nyíregyháza Kójai u. 9–11. 1385/10 Ipartelep 29 493 1/1 24 188 2 5305

8. Nyíregyháza Kótaji út 9-2 1385/3 Lakóház, udvar, gazd. épület 828 1/1 828 – –

9. Nyíregyháza belterület 1385/11 Beépítetlen ter. 240 1/1 240 – –

10. Nyíregyháza belterület 1385/12 Épület és udvar 500 1/1 500 – –

11. Nyíregyháza belterület 1384/2 Beépítetlen ter. 669 1/1 669 – –

12. Rakamaz Strand u. 10. 2408 Üdülõ épület 3 487 1/1 3 197 1 290

13. Mátraszentimre Szabadság u. 46. 092/113 Lakóház, udvar, gazd. épület 742 1/1 634 2 108

14. Mátraszentimre Szabadság u. 46. 092/114 Lakóház, udvar, gazd. épület 164 1/1 136 1 28

15. Mátraszentimre Szabadság u. 46 092/115 Lakóház, udvar, gazd. épület 614 1/1 553 1 61

16. Nyírtelek Ferenctanya 0138/8 Mûv. alól kivont 1 396 1/1 1 396 – –

17. Nyírtelek Ferenctanya 0138/9 Szántó 65 818 1/1 65 818 – –

18. Nyírtelek Ferenctanya 0150/2 Út 4 924 1/1 4 924 – –

19. Nyírtelek Ferenctanya 0150/4 Szántó 559 207 1/1 559 207 – –

20. Nyírtelek Ferenctanya 0151 Út 13 971 1/1 13 971 – –

21. Nyírtelek Ferenctanya 0152 Szántó 334 876 1/1 334 876 – –

22. Nyírtelek Ferenctanya 0154 Szántó 1 026 154 1/1 1 026 154 – –

23. Nyírtelek Ferenctanya 0157 Út 16 445 1/1 16 445 – –

24. Nyírtelek Ferenctanya 0203 Szántó 336 272 1/1 336 272 – –

25. Nyírtelek Ferenctanya 0205 Szántó 354 237 1/1 354 237 – –

26. Napkor Külterület 0178/27 Major 21 270 32/100 11 398 1 9872

27. Napkor Külterület 0178/26 Major 2 681 1/1 2 681 – –



A Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem
alapító okirata

2008

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) bekezdés 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:
szakágazat: 854200
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, alap-, alkalmazott és kísérleti kutatásokat és
fejlesztéseket, tudományszervezést, technológiai innovációt, valamint az oktatást támogató egyéb kutatásokat vé-
gez.

– 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 szervezetében 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 egy-
ségeket 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:
8542 felsõfokú oktatás,
8552 kulturális képzés,
8559 máshova nem sorolt egyéb oktatás,
6311 adatfeldolgozás, Web-hoszting,
5819 egyéb kiadói tevékenység,
7219 egyéb természettudományi, mûszaki kutatás, fejlesztés,
7220 társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés,
8899 máshova nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül,
9003 alkotómûvészet,
9101 könyvtári, levéltári tevékenység,
9103 történelmi hely, építmény, egyéb látványosság mûködtetése,
9311 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, 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 kultúramûvelés és fejlesztés, mûvészeti, szaktanácsadói és egyéb te-

vékenység;
– 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 szervezeti tagolása (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 vagyon-
nal.
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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 lét-

számként 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 29022-4/2007. számú alapító okirat módosításával készült és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat szövegét tartalmazza.

14. Jelen alapító okirat az aláírás napján lép hatályba.

Budapest, 2008. február 29.

3365-13/2008.

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 Miskolci Egyetem
alapító okirata

2008.

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) 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 Comenius Tanítóképzõ Fõiskola, Sárospatak, történeti elõzménye az 1531-ben megalapított Református Kollé-
giumban folyó oktatás részeként megindult tanítóképzés, az 1857-ben megnyílt önálló kollégiumi középfokú taní-
tóképzõ; közvetlen jogelõdje az állami intézetként a tanító- és óvónõképzésrõl szóló 1958. évi 26. sz. tvr. és a taní-
tó- és óvónõképzésrõl szóló 1958. évi 26. sz. tvr. végrehajtásáról szóló 187/1958. (M. K. 23.) M.M. 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 in-
tézkedésekrõl szóló 1045/1974. (VIII. 31.) MT határozat alapján 1976-tól létrejött Sárospataki Tanítóképzõ Fõis-
kola. A tanítóképzõ 1957-tõl 1959-ig viselhette, majd 1976-ban ismét felvehette a Sárospataki Tanítóképzõ Fõis-
kola elnevezésérõl szóló 1976. évi 21. sz. tvr. alapján Comenius nevét.

– A Miskolci Egyetem az 1735-ben Selmecbányán alapított Bányászati-Kohászati tanintézet jogfolytonos intézmé-
nye. A megalapítást követõen 1762-tõl Akadémia, késõbb Fõiskola. Az 1919-ben Sopronba történt átköltözést kö-
vetõen, 1931-ben kap jogot magántanári, doktori habilitációs címek adományozására. 1934-tõl a József Nádor Mû-
szaki és Gazdaságtudományi Egyetem keretében mûködõ Bánya-, Kohó- és Erdõmérnöki Kar, melynek átalakulá-
sával, az 1949. évi XXIII. törvény alapján Gépészmérnöki Karral kibõvülve, az átköltözött önálló Bányamérnöki és
Kohómérnöki Karokkal együtt, Nehézipari Mûszaki Egyetem elnevezéssel 1949-tõl Miskolcon folytatta tevékeny-
ségét. Az 1983-ban létrejött Állam és Jogtudományi-, 1990-ben megalakult Gazdaságtudományi Karokkal kiegész-
ülve az intézmény a 30/1990. (III. 21.) OGY határozat értelmében Miskolci Egyetem elnevezéssel mûködik. A Böl-
csészettudományi Kar 1997-ben létesült, majd 1997. július 1-jei hatállyal az egyetem szervezetébe került a Liszt
Ferenc Zenemûvészeti Fõiskola Miskolci Tanárképzõ Intézete. 1998. január 1-jétõl a Magyar Tudományos Akadé-
mia 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).
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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:
szakágazat: 854200
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 alap-, alkalmazott és kísérleti kutatásokat és fej-
lesztéseket, tudományszervezést, technológiai innovációt, valamint az oktatást támogató egyéb kutatásokat végez.

– Közoktatási intézmény alapítójaként és fenntartójaként közoktatási feladatokat lát el, pedagógusképzést folytató
intézményként 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.
– Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére saját szervezetében tankönyv- és jegyzetellátást, könyvtári és

laboratóriumi szolgáltatást, kollégiumi elhelyezést, kulturális és sportolási lehetõséget nyújt, továbbá olyan szol-
gáltatásokat, 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.
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– Az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és folyamatos fejlesztésével kapcsolatban saját szervezetében 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 egy-
ségeket 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:
8542 felsõfokú oktatás,
8541 felsõ szintû, nem felsõfokú oktatás,
8510 iskolai elõkészítõ oktatás,
8520 alapfokú oktatás,
8551 sport, szabadidõs képzés,
8552 kulturális képzés,
8559 máshova nem sorolt egyéb oktatás,
8560 oktatást kiegészítõ tevékenység,
7219 egyéb természettudományi, mûszaki kutatás, fejlesztés,
7220 társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés,
7490 máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység,
8891 gyermekek napközbeni ellátása,
8899 máshova nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül,
9001 elõadó mûvészet,
9101 könyvtári, levéltári tevékenység,
9102 múzeumi tevékenység,
9311 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, mû-
vészet, orvos- és egészségtudomány, pedagógusképzés, társadalomtudományi, természettudomány;

mesterképzés:
székhelyen, telephelyen: gazdaságtudományok, informatika, jogi és igazgatási, mûszaki, pedagógusképzés, társada-
lomtudományi.

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

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

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

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

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

– 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 alap-, alkalmazott és kísérleti kutatásokat és fej-

lesztéseket, tudományszervezést, technológiai innovációt, valamint az oktatást támogató egyéb kutatásokat végez;
– a képzéshez kapcsolódó tudományterületeken kultúramûvelés és fejlesztés, mûvészeti, szaktanácsadói és egyéb te-

vékenység;
– 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:
1812 nyomás (kivéve: napilap),
1813 nyomdai elõkészítõ tevékenység,
1814 könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás,
2561 fémfelület-kezelés,
2562 fémmegmunkálás,
2573 szerszámgyártás,
3600 víztermelés, -kezelés, -ellátás,
4313 talajmintavétel, próbafúrás,
5590 egyéb szálláshely szolgáltatás,
5610 éttermi, mozgó vendéglátás,
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5621 rendezvényi étkeztetés,
5629 egyéb vendéglátás,
5814 folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása,
5819 egyéb kiadói tevékenység,
5829 egyéb szoftverkiadás,
5911 film-, video-, televíziómûsor-gyártás,
5914 filmvetítés,
5920 hangfelvétel készítése, kiadása,
6201 számítógépes programozás,
6202 információ technológiai szaktanácsadás,
6203 számítógép üzemeltetés,
6209 egyéb információ-technológiai szolgáltatás,
6311 adatfeldolgozás, Web-hoszting,
6810 saját tulajdonú ingatlan adásvétele,
6820 saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
6832 ingatlankezelés,
6920 számviteli, könyvvizsgálói, adószakértõi tevékenység,
7021 PR, kommunikáció,
7022 üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás,
7112 mérnöki tevékenység, mûszaki tanácsadás,
7120 mûszaki vizsgálat, elemzés,
7312 médiareklám,
7320 piac-, közvélemény-kutatás,
7420 fényképészet,
7430 fordítás, tolmácsolás,
7721 szabadidõs, sporteszköz kölcsönzése,
7733 irodagép kölcsönzése (beleértve számítógép),
7740 immateriális javak kölcsönzése,
8211 összetett adminisztratív szolgáltatás,
8219 fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás,
8230 konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése,
8621 általános járóbeteg-ellátás,
8622 szakorvosi járóbeteg-ellátás,
8623 fogorvosi járóbeteg-ellátás,
8690 egyéb humán-egészségügyi ellátás.

8.3. Az intézmény vállalkozási tevékenysége: nincs az intézménynek.

9. Az intézmény szervezeti tagolása (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.
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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 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, 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 29022-2/2007. számú alapító okirat módosításával készült és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat szövegét tartalmazza.

14. Jelen alapító okirat az aláírás napján lép hatályba.

Budapest, 2008. február 29.

3365-12/2008.

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

A magyar állam tulajdonában
és az intézmény kezelésében lévõ ingatlanok jegyzéke

Hrsz. Cím Megnevezés

40591 3515 Miskolc-Egyetemváros Egyetem
40592/2 3515 Miskolc-Egyetemváros Egyetem
40592/3 3515 Miskolc-Egyetemváros Egyetem
40592/4 3515 Miskolc-Egyetemváros Egyetem
40592/6 3515 Miskolc-Egyetemváros Sporttelep
40592/7 3515 Miskolc-Egyetemváros Épület, udvar és út
40593/2 3515 Miskolc-Egyetemváros Saját haszn. út
40593/19 3515 Miskolc-Egyetemváros Üzem
40593/4 3515 Miskolc-Egyetemváros Árok
40593/6 3515 Miskolc-Egyetemváros Saját haszn. út
40593/7 3515 Miskolc-Egyetemváros Irodaház.
40593/9 3515 Miskolc-Egyetemváros Saját haszn. út
40593/10 3515 Miskolc-Egyetemváros Árok
40593/16 3515 Miskolc-Egyetemváros Irodaház
40593/17 3515 Miskolc-Egyetemváros Park
40597/3 3515 Miskolc-Egyetemváros Beépítetlen terület
40597/12 3515 Miskolc-Egyetemváros Beépítetlen terület
40597/13 3515 Miskolc-Egyetemváros Sporttelep
40597/14 3515 Miskolc-Egyetemváros Sporttelep
40597/15 3515 Miskolc-Egyetemváros Sporttelep
40597/16 3515 Miskolc-Egyetemváros Saját haszn. út
40597/19 3515 Miskolc-Egyetemváros Sporttelep
40597/7 3515 Miskolc-Egyetemváros Árok
1802 Miskolc, Hunyadi János u. 7. Zenepalota
1803 Miskolc, Hunyadi János u. 9. Beépítetlen terület
727 Mályi, Kõváry Károly út Beépítetlen terület
728 Mályi, Kõváry Károly út Üdülõ épület és udvar
073 Bükkszentkereszt - Hollóstetõ Oktatási központ
7017 Siófok, Galamb köz 10. Üdülõ épület és udvar
249 Sárospatak, Erdélyi u. 24. Épület
253 Sárospatak, Eötvös u. 7. Egyetem
263 Sárospatak, Eötvös u. 5. Irodaház
7633/12/A Miskolc, Görgey Artur utca 5. Irodaház

(51/100 tulajdoni hányad)

3. számú melléklet

Az intézmény használatában lévõ ingatlanok jegyzéke

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
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A Magyar Táncmûvészeti Fõiskola
alapító okirata

2008.

A Magyar Táncmûvészeti 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) be-
kezdése és a 115. § (2) bekezdés b) pontja alapján az alábbi alapító okiratot adom ki:

Az Állami Balett Intézet létesítésérõl szóló 54/1951. (II. 25.) MT rendelettel, a Magyar Állami Operaház Balettiskolájá-
nak és a Táncmûvészeti Iskolának az egyesítésével jött létre az Állami Balett Intézet, amely az Állami Balettintézetrõl
szóló 1983. évi 18. sz. tvr. és a Minisztertanács az Állami Balett Intézet irányításáról, szervezetérõl és képzési rendjérõl
szóló 1037/1983. (IX. 1.) MT határozata értelmében 1983. szeptember 1-jétõl fõiskolaként folytatta mûködését. Az in-
tézmény jelenlegi nevét a fõiskolákról szóló 1048/1990. (III. 21.) MT határozat állapította meg.

1. Az intézmény hivatalos neve: Magyar Táncmûvészeti Fõiskola.
Rövidített megnevezése: MTF.
Angol nyelvû megnevezése: Hungarian Dance Academy.

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: 1145 Budapest, Columbus utca 87–89.

4.2. telephelye: nincs az intézménynek.

4.3. Az intézmény székhelyen kívüli képzésének székhelyei:
– 4401 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b.,
– 9701 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.,
– 7601 Pécs, Szántó K. János u. 1/b.

4.4. Az intézmény által alapított és fenntartott közoktatási intézmények:
neve: Magyar Táncmûvészeti Fõiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma
címe: 1145 Budapest, Columbus u. 87.,

neve: Magyar Táncmûvészeti Fõiskola Kollégiuma
címe: 1145 Budapest, Amerikai út 100.

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

6. Az intézmény szakágazati besorolása és az alapvetõ szakfeladat száma:
szakágazat: 854200
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 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 fõiskolai szintû képzést folytat.
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– A 2005. évi CXXXIX. törvény alapján elõkészítõ jogviszonyban középiskolába járó tanulókat készít fel a mûvésze-
ti felsõoktatási intézménybe való belépésre.

– 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 felsõokta-
tásnak nem minõsülõ szakképzési és az ágazati törvényekben meghatározott egyéb képzési feladatok megvalósítá-
sában, a szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésében, a szakképesítést tanúsító bizonyítvány kiadásában .

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

– Közoktatási intézmények fenntartójaként közoktatási feladatokat lát el, pedagógusképzést folytató intézményként
gyakorló közoktatási intézmény fenntartója.

– A képzés céljait szolgáló mûvészeti gyakorlóhelyet 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

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

– Az alkalmazásában lévõ közalkalmazottakkal kapcsolatos feladatokat végez a vonatkozó jogszabályok szerint.
– Az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és folyamatos fejlesztésével kapcsolatban saját szervezetében 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 egy-
ségeket 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:
8542 felsõfokú oktatás,
8520 alapfokú oktatás,
8531 általános középfokú oktatás,
8532 szakmai középfokú oktatás,
8552 kulturális képzés,
8559 máshova nem sorolt egyéb oktatás,
8899 máshová nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül,
7220 társadalomtudományi, humánkutatás, fejlesztés,
9001 elõadó-mûvészet,
9002 elõadó-mûvészetet kiegészítõ tevékenység,
9003 alkotómûvészet,
9004 mûvészeti létesítmények mûködtetése,
9101 könyvtári, levéltéri tevékenység.

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

mûvészet;

alapképzés:
székhelyen, telephelyen: mûvészet,
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székhelyen kívül: mûvészet (4401 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b., 9701 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4., 7601 Pécs,
Szántó K. János u. 1/b.);

mesterképzés:
székhelyen, telephelyen: mûvészet,

székhelyen kívül: mûvészet (4401 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b., 9701 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4., 7601 Pécs,
Szántó K. János u. 1/b.).

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

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, és

a szakképesítéshez szükséges szakmai vizsga megszervezése, az eredményes vizsga bizonyítvánnyal történõ doku-
mentálása;

– a képzéshez kapcsolódó tudományterületeken, kultúramûvelés és fejlesztés, mûvészeti, szaktanácsadói és egyéb te-
vékenység;

– elõkészítõ és alapképzõ tagozat mûködtetése a közép- és felsõfokú táncmûvészképzés utánpótlásának biztosítása
érdekében;

– az alap- és középfokú táncmûvészképzés országos szakmai felügyelete, az érintett intézményekkel kötött kétoldalú
megállapodások alapján;

– az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak hasznosítása (kiadói tevékenység, üzemi étkeztetés, oktatást
szolgáló helyiségek és kollégiumi szálláshelyek bérbeadása).

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

kiegészítõ tevékenységek:
1820 egyéb sokszorosítás,
5520 üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás,
5590 egyéb szálláshely-szolgáltatás,
5629 egyéb vendéglátás,
6820 saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
4761 könyv-kiskereskedelem,
4932 taxis személyszállítás,
5913 film-, videó- és televízió program terjesztése,
4771 ruházat, kiskereskedelem.

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.
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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 szervezeti tagolása (az 1. számú mellékletnek megfelelõen)
9.1. Az intézményben oktatási szervezeti egységként két intézet és az intézeteken belül tanszékek mûködnek:

Táncmûvészképzõ Intézet:
Klasszikus Balett és Moderntánc Tanszék,
Néptánc-Színházi Tánc Tanszék,
Zenei és Zeneelméleti Tanszék;

Koreográfus- és Táncpedagógusképzõ Intézet:
Koreográfusképzõ Tanszék,
Pedagógusképzõ Tanszék,
Elméleti Tanszék.

9.2. Az intézményben szolgáltató szervezeti egységként központi audiovizuális stúdió, raktárak (jelmez- és kelléktár, ci-
põraktár), színház (mûvészeti gyakorlóhely), táncszakmai kondicionáló és rehabilitáló egység, központi könyvtár (nyil-
vános tudományos közgyûjtemény) és kollégium mûködnek.

9.3. Az intézmény mûködtetési feladatainak ellátásához gazdasági funkcionális szervezeti egységként gazdasági hiva-
talt, igazgatási szervezeti egységként rektori hivatalt, mûszaki szolgáltató funkcionális szervezeti egységként mûszaki
osztályt mûködtet. A belsõ ellenõrzési feladatot ellátó funkcionális szervezeti egységként belsõ ellenõrt foglalkoztat.

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

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, 370815/2004/0120 számú vagyonkezelési szerzõdéssel.

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 1000 fõ, amely számított hallgatói lét-

számként 428 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 15237-17/2006. számú alapító okirat módosításával készült és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat szövegét tartalmazza.

14. Jelen alapító okirat az aláírás napján lép hatályba.

Budapest, 2008. február 29.

3365-11/2008.
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: Budapest VI., Andrássy út 25. helyrajzi száma: 29330
Használat jogcíme: bérlet

Címe: Budapest VI., Munkácsy M. utca 33. helyrajzi száma: 28281/A
Használat jogcíme: bérlet

Címe: Budapest VI., Munkácsy M. utca 35. helyrajzi száma: 28280/A
Használat jogcíme: bérlet

Címe: Budapest VII., Kazinczy utca 40. helyrajzi száma: 34171
Használat jogcíme: bérlet

Címe: Budapest VII., Kazinczy utca 42. helyrajzi száma: 34170
Használat jogcíme: bérlet

Címe: Budapest VII., Kazinczy utca 44. helyrajzi száma: 34169
Használat jogcíme: bérlet

Címe: Budapest VII., Kazinczy utca 46. helyrajzi száma: 34168
Használat jogcíme: bérlet

A Magyar Képzõmûvészeti Egyetem
alapító okirata

2008.

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) bekezdés 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.
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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.

6. Az intézmény szakágazati besorolása és az alapvetõ szakfeladat száma
szakágazat: 854200
jellemzõ szakfeladat: 803119

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

8. Az intézmény tevékenységi körei
8.1. Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:
– A 8.1.1. pontban meghatározott képzési területen és képzési szinten alapképzést, mesterképzést, egységes, osztatlan

képzést, továbbá szakirányú továbbképzést folytathat, s e képzésben oklevelet ad ki.
– Az oktatási miniszternek az 1993. évi LXXX. törvény alapján kiadott szakindítási engedélye alapján kifutó rendszer-

ben egyetemi szintû képzést folytat.
– A 8.1.2. pontban meghatározott szakmacsoportban felsõfokú szakképzést folytathat s e képzésben bizonyítványt ad

ki.
– Az Ftv. a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvényben, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben és a

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

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

– 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, 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 szervezetében lát el

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

valamint 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
biztosított és az államháztartás alrendszereibõl származó támogatások, átvett pénzeszközök biztosítják, valamint az ál-
lamháztartáson kívüli forrásból származó bevételek, illetve a számára felajánlott vagyon.
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Az intézmény tevékenységeinek tevékenységi körök szerinti (TEÁOR) részletes felsorolása:

alaptevékenységek:
8532 szakmai középfokú oktatás,
8541 felsõ szintû, nem felsõfokú oktatás,
8542 felsõfokú oktatás,
8552 kulturális képzés,
8559 m.n.s. egyéb oktatás,
6010 rádiómûsor-szolgáltatás,
6201 számítógépes programozás,
6203 számítógép-üzemeltetés,
6311 adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás,
6312 világháló-portál szolgáltatás,
5811 könyvkiadás,
5812 címtárak, levelezõjegyzékek kiadása,
5814 folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása,
5819 egyéb kiadói tevékenység,
5821 számítógépes játék kiadása,
5829 egyéb szoftverkiadás,
5920 hangfelvétel készítése, kiadása,
7219 egyéb természettudományi, mûszaki kutatás, fejlesztés,
7220 társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés,
9001 elõadó-mûvészet,
9002 elõadó-mûvészetet kiegészítõ tevékenység,
9003 alkotómûvészet,
9101 könyvtári, levéltári tevékenység,
9102 múzeumi tevékenység,
9103 történelmi hely, építmény, egyéb látványosság 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: Az
intézmény jelenleg nem folytat felsõfokú szakképzést.

8.1.3. Tudományterület, 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.
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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 kultúramûvelés és fejlesztés, mûvészeti, szaktanácsadói és egyéb te-

vékenység;
– regionális képzõmûvészeti tehetségkutató program (RTP), Barcsay képzõmûvészeti kiállítóprogram, kiállító te-

rem, 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:
5911 film-, video-, televíziómûsor-gyártás,
5912 film-, videogyártás, televíziós mûsorfelvétel utómunkálatai,
5913 film-, video- és televízióprogram terjesztése,
5914 filmvetítés,
6020 televíziómûsor összeállítása, szolgáltatása,
6399 m.n.s. egyéb információs szolgáltatás,
6820 saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
7410 divat-, formatervezés,
7490 m.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység,
7740 immateriális javak kölcsönzése,
8230 konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése,
8299 m.n.s. egyéb kiegészítõ üzleti szolgáltatás,
9004 mûvészeti létesítmények mûködtetése.

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. A felsõoktatási intézmény szervezeti tagolása (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.
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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 lét-

számként 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.

13. Az alapító okirat a 29022-6/2007. számú alapító okirat módosításával készült és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat szövegét tartalmazza.

14. Jelen alapító okirat az aláírás napján lép hatályba.

Budapest, 2008. február 29.

3365-27/2008.

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter
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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. Kmety 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 Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem
alapító okirata

2008.

A Liszt Ferenc Zenemûvészeti 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) bekezdés b) pontja alapján az alábbi alapító okiratot adom ki:

Az intézmény jogelõdje, a magyar zeneoktatás elsõ felsõfokú állami intézménye, az Országos Magyar Királyi Zeneaka-
démia 1875. november 14-én kezdte meg mûködését. 1887-ben egyesült a Színészeti Tanoda utódjával, az Országos Szí-
nésziskolával és 1893-ig Országos Magyar Királyi Zene és Színházmûvészeti Akadémiaként mûködött. 1919 januárjá-
ban neve Zenemûvészeti Fõiskola lett, majd 1925-ben felvette alapítójának, Liszt Ferencnek a nevét. A mûvészeti fõis-
koláknak egyetemi jellegû fõiskolákká átszervezésérõl szóló 1971. évi 20. számú tvr. egyetemi jellegû fõiskolává, a Ma-
gyar Népköztársaság felsõoktatási intézményeirõl szóló 1986. évi 13. számú tvr. pedig egyetemmé nyilvánította. Jelen-
legi nevét a felsõoktatási intézményhálózat átalakításáról, továbbá a felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény mó-
dosításáról szóló 1999. évi LII. törvény állapította meg, 2000. január 1-jei hatállyal.

1. Az intézmény hivatalos neve: Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem.
Rövidített megnevezése: LFZE.
Angol nyelvû megnevezése: Liszt Ferenc Academy of Music (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.
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4. Az intézmény mûködési helye

4.1. székhelye: 1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8.

4.2. telephely:
– Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézete (6000 Kecskemét, Kéttemplom köz 1.).

4.3. Az intézmény székhelyen kívüli képzésének székhelyei:
– 4032 Debrecen, Egyetem tér 2. (kifutó egyetemi és fõiskolai szintû képzés),
– 6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 79–81. (kifutó egyetemi és fõiskolai szintû képzés).

4.4. Az intézmény által alapított és fenntartott közoktatási intézmény
– neve: Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola és Gimnázium
– címe: 1065 Budapest, Nagymezõ u. 1.,

– neve: Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem Hangszerészképzõ Szakközépiskola
– címe: 1064 Budapest, Vörösmarty u. 35.

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

6. Az intézmény szakágazati besorolása és az alapvetõ szakfeladat száma
szakágazat: 854200
jellemzõ szakfeladat: 803119

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

7.1. Az intézmény részjogkörû költségvetési egysége:
– Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézete
– címe: 6000 Kecskemét, Kéttemplom köz 1.

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, osztat-
lan 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 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 felsõokta-
tásnak nem minõsülõ szakképzési és az ágazati törvényekben meghatározott egyéb képzési feladatok megvalósítá-
sában.

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

– Közoktatási intézmény alapítójaként és fenntartójaként közoktatási feladatokat lát el, valamint a képzési célokat
szolgáló hangversenytermeket mûködtet.

– Pedagógusképzést folytató intézményként gyakorló közoktatási intézmény fenntartója.
– Hangszerészképzõ Szakközépiskolát tart fenn, amely érettségire épülõ szakképzést folytat.
– Fenntartja a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpontot, amely az intézmény névadójának tárgyi és szellemi

hagyatékát gondozza, és muzeális, közmûvelõdési, tudományos és az oktatást segítõ feladatokat lát el, valamint a
képzési célokat is szolgáló hangversenytermeket.

– 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.
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– Tankönyv- és jegyzetkiadást, taneszköz-fejlesztést végez.
– Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére saját szervezetében tankönyv- és jegyzetellátást, könyvtári

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

– Diákotthoni szolgáltatást nyújt.
– Az alkalmazásában lévõ közalkalmazottakkal kapcsolatos feladatokat végez a vonatkozó jogszabályok szerint.
– Az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és folyamatos fejlesztésével kapcsolatban saját szervezetében 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 egy-
ségeket mûködtet.

– Kivételes zenei tehetségû fiatalok számára elõkészítõ mûködtetése.

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:

8542 felsõfokú oktatás,
7220 társadalomtudományi humán kutatás, fejlesztés,
8520 alapfokú oktatás,
8531 általános középfokú oktatás,
8532 szakmai középfokú oktatás,
5629 egyéb vendéglátás,
8559 máshova nem sorolt egyéb oktatás,
8899 m.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül,
9003 alkotómûvészet,
9001 elõadómûvészet,
9002 elõadó mûvészetet kiegészítõ tevékenység,
9101 könyvtári, levéltári tevékenység,
9102 múzeumi tevékenység,
9311 sportlétesítmény mûködtetése,

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

– mûvészet,
– mûvészetközvetítés;

alapképzés:
székhelyen, telephelyen: mûvészet, mûvészetközvetítés;

székhelyen kívül: nincs;

mesterképzés:
székhelyen, telephelyen: mûvészet;

székhelyen kívül: nincs.

8.1.2. Felsõfokú szakképzés szakmacsoportja, amelyben az intézmény szakképzést folytat, illetve folytathat: nincs
az intézménynek.

8.1.3. Tudományterület, amelyen doktori képzés, doktori fokozat odaítélés folyik:
– bölcsészettudományok,
– mûvészetek (zenemûvészet).

1844 OKTATÁSI KÖZLÖNY 17. szám



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

Ilyen tevékenységek elsõsorban:

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

– felsõfokú szakemberképzés a szakindítási engedéllyel rendelkezõ szakokon, valamennyi képzési szinten és formá-
ban, a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény, valamint a felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvény-
ben foglaltak szerint;

– felvételi elõkészítõ és egyéb tanfolyamok tartása;
– továbbképzés szervezése, tartása;
– felnõttképzési tevékenység;
– az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ, szakképesítést nyújtó, iskolarendszeren kívüli szakképzés folytatása;
– kivételes zenei tehetségû fiatalok számára elõkészítõ mûködtetése;
– a képzéshez kapcsolódó tudományterületeken (tudományágakban) és mûvészeti területeken kutatás és fejlesztés,

tudományszervezés, kultúramûvelés és fejlesztés, mûvészeti, szaktanácsadási 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);

– az intézmény hallgatói és volt hallgatói közremûködésével hangversenyek tartása.

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

kiegészítõ tevékenységek:

5590 egyéb szálláshely szolgáltatás,
6820 saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
5920 hangfelvétel készítése, kiadása,
9319 egyéb sporttevékenység,
9329 máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidõs tevékenység,
7733 irodagép kölcsönzése,
7430 fordítás, tolmácsolás.

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. A felsõoktatási intézmény szervezeti tagolása (az 1. számú mellékletnek megfelelõen):

9.1. Az intézmény oktatási, tudományos kutatási szervezeti egységként intézeteket, tanszékeket, tanszéki csoportokat
mûködtet, továbbá doktori iskolát szervez. Kutatás-fejlesztési feladatainak ellátása során együttmûködik az MTA-val,
ennek keretei között támogatott kutatócsoportot tart fenn.
Kivételes zenei tehetségû fiatalok számára szervezett formában elõkészítõt biztosít.

17. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 1845



9.2. Az intézményben múzeumi, könyvtári, kollégiumi feladatot ellátó szolgáltató szervezeti egységek is mûködnek,
közoktatási feladatok ellátására két közoktatási intézményt tart fenn, egyéb információs, szolgáltató intézményként zon-
gorajavító mûhelyt, valamint stúdiót mûködtet.

9.3. Az intézmény mûködési feladatainak ellátásához funkcionális szervezeti egységként gazdasági-pénzügyi, mûszaki,
valamint igazgatási szervezeti egységet mûködtet. Az igazgatási szervezeti egységhez fõtitkári iroda, tanulmányi osz-
tály, nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó csoport, rendezvényszervezési csoport, informatikai csoport, public relat-
ions csoport tartozik. A belsõ ellenõrzési feladatot ellátó szervezeti egységként belsõ ellenõrt foglalkoztat.

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

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 2002. december 3-án kötött, 370097/2002/0120 számú vagyonkezelési szerzõdéssel.
(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 1000 fõ, amely számított hallgatói lét-

számként 892 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.
Nincsen

13. Az alapító okirat a 11703-1/2007. számú alapító okirat módosításával készült és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat szövegét tartalmazza.

14. Jelen alapító okirat az aláírás napján lép hatályba.

Budapest, 2008. február 29.

3365-26/2008.

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

Az egyetem és szervezeti egységei vagyonkezelésében lévõ ingatlanokról

Az intézmény vagyonkezelésében lévõ ingatlanok:

1. Hrsz.: 29498 Bp., VI. Andrássy út 67.
2. Hrsz.: 33489/1 Bp., Városligeti fasor 33.
3. Hrsz.: 24275 Bp., V. Vitkovics Mihály u. 14.
4. Hrsz.: 29406 Bp., VI. Dohnányi Ernõ u. 1.
5. Hrsz.: 29407/0/A/23 Bp., VI. Teréz körút 2–4.
6. Hrsz.: 29407/0/A/52 Bp., VI. Teréz körút 2–4.
7. Hrsz.: 29407/0/A/26 Bp., VI. Teréz körút 2–4.

A Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola és Gimnázium vagyonkezelésében lévõ ingatlan:
8. Hrsz.: 29367 Bp., VI. Nagymezõ u. 1.

A következõ ingatlanok nem szerepelnek a vagyonkezelõi szerzõdésben.
9. Hrsz.: 20974 Debrecen, Nagyerdei körút 82.

10. Hrsz.: 17/6/A/67 Kecskemét, Muraközi János u. 5.
11. Hrsz.: 478/1/A/1 Kecskemét, Katona József tér 2–1.

3. számú melléklet

További, az intézmény használatában lévõ ingatlanok jegyzéke és a használat jogcíme

Bp. VI., Andrássy út 89., Kodály Zoltán Emlékmúzeum (hrsz: 29627) 5 évnél hosszabb bérlet

Bp. IV. Újpest, Ady Mûvelõdési Ház (LFZE BTI Jazz Tanszék) (hrsz.: 70581/1) 5 évnél hosszabb bérlet

Bp. VI., Vörösmarty u. 33. (Egyházzene Tanszék) (hrsz.: 22497) 5 évnél hosszabb bérlet

Budapest V., Semmelweis u. 21. (Bartók Konz. könyvtára) (hrsz.: 24242) 5 évnél hosszabb bérlet – megszûnik: 2006. jú-
lius 31.

A Kecskeméti Fõiskola
alapító okirata

2008.

A Kecskeméti Fõiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
88. §-a, valamint a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. §-ának (1) bekezdése és
a 115. § (2) 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, amelynek jogelõ-
dei:

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

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

– a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem kecskeméti Kertészeti Fõiskolai Kara, amely a Kertészeti Egyetemen Ker-
tészeti Fõiskolai Kar létesítésérõl szóló 1038/1971. (IX. 8.) Korm. határozat alapján vált az egyetem fõiskolai kará-
vá, a kecskeméti Felsõfokú Mezõgazdasági Technikum átszervezésével.

1. Az intézmény hivatalos neve: Kecskeméti Fõiskola.
Rövidített megnevezése: KF.
Angol nyelvû megnevezése: Kecskemét College.

2. Az intézmény alapítója a Magyar Köztársaság Országgyûlése.

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

4. Az intézmény mûködési helye
4.1. székhelye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

4.2. telephely: nincs az intézménynek.

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

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

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

6. Az intézmény szakágazati besorolása és az alapvetõ szakfeladat száma
szakágazat: 854200
jellemzõ szakfeladat: 803218

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

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

– A 8.1.1. pontban meghatározott képzési területen és képzési szinten alapképzést, továbbá szakirányú továbbkép-
zést 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 felsõokta-
tásnak nem minõsülõ szakképzési és az ágazati törvényekben meghatározott egyéb képzési feladatok megvalósítá-
sában.

– A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudományterületeken alap-, alkalmazott és kísérleti kutatásokat és
fejlesztéseket, tudományszervezést, technológiai innovációt, valamint az oktatást támogató egyéb kutatásokat vé-
gez.
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– Közoktatási intézmény alapítójaként és fenntartójaként közoktatási feladatokat lát el, pedagógusképzést folytató
intézményként gyakorló közoktatási intézmény fenntartója.

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

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

az idegen nyelvi ismeretek fejlesztésével hozzájárul a hallgatóknak az értelmiségi létre történõ felkészítéséhez.
– Az oktatási, a kutatási és mûvészeti tevékenységek színvonalas ellátásához szükséges nemzetközi kapcsolatait fej-

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

kus oktatási segédanyag ellátást, könyvtári és laboratóriumi szolgáltatást, kollégiumi elhelyezést, kulturális és
sportolási lehetõséget nyújt, továbbá olyan szolgáltatásokat, amelyek a hallgatók beilleszkedését, munkaerõpiaci
esélyeinek növelését, egészséges életvitelét és egészségügyi ellátását szolgálják.

– Diákotthoni szolgáltatást nyújt.
– Az alkalmazásban lévõ közalkalmazottak ellátásával kapcsolatos feladatokat végez a vonatkozó jogszabályok szerint.
– Az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és folyamatos fejlesztésével kapcsolatban saját szervezetében 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 egy-
ségeket 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:
6201 számítógépes programozás,
6203 számítógép-üzemeltetés,
6311 adatfeldolgozás, web-hosting szolgáltatás,
7219 egyéb természettudományi, mûszaki kutatás, fejlesztés,
7220 társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés,
8510 iskolai elõkészítõ oktatás,
8520 alapfokú oktatás,
8532 szakmai középfokú oktatás,
8541 felsõ szintû, nem felsõfokú oktatás,
8542 felsõfokú oktatás,
8551 sport, szabadidõs képzés,
8552 kulturális képzés,
8559 m.n.s. egyéb oktatás,
8560 oktatást kiegészítõ tevékenység,
8891 gyermekek napközbeni ellátása,
8899 m.n.s egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül,
9101 könyvtári, levéltári tevékenység,
9103 történelmi hely, építmény, egyéb látványosság mûködtetése,
9311 sportlétesítmény mûködtetése.
5811 könyvkiadás.

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

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

– székhelyen kívül:
agrár (Bácsalmás, Révkomárom),
mûszaki (Szolnok).

8.1.2. Felsõfokú szakképzés szakmacsoportja, amelyben az intézmény szakképzést folytat, illetve folytathat
székhelyen:
– gépészet,
– kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció,
– oktatás,
– mezõgazdaság;

székhelyen kívül: nincs az intézménynek.

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;

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

vékenység;
– 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;
– vizsgáló laboratóriumi tevékenység.

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

kiegészítõ tevékenységek:
0111 gabonafélék (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése,
0113 zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumós növény termesztése,
0119 egyéb nem évelõ növény termesztése,
0121 szõlõtermesztés,
0124 almatermésû, csonthéjas termesztése,
0125 egyéb gyümölcs, héjastermésû termesztése,
0127 italgyártási növény termesztése,
0128 fûszer-, aroma-, narkotikus, gyógynövény termesztése,
0129 egyéb évelõ növény termesztése,
0130 növényi szaporító termesztése,
0161 növénytermesztési szolgáltatás,
0163 betakarítást követõ szolgáltatás,
0164 vetési célú magfeldolgozás,
0210 erdészeti, egyéb erdõgazdálkodási tevékenység,
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1041 olaj gyártása,
1102 szõlõbor termelése,
1107 üdítõital, ásványvíz gyártása,
4721 zöldség, gyümölcs kiskereskedelme,
4725 ital-kiskereskedelem,
5520 üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás,
5590 egyéb szálláshely-szolgáltatás,
5629 egyéb vendéglátás,
5814 folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása,
5920 hangfelvétel készítése, kiadása,
5819 egyéb kiadói tevékenység,
6209 egyéb információ-technológiai szolgáltatás,
6420 vagyonkezelés (holding),
6810 saját tulajdonú ingatlan adásvétele,
6820 saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
9319 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, 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 a Kecskeméti Fõiskolának vállalkozási tevékenysége.

9. Az intézmény szervezeti tagolása (az 1. számú mellékletnek megfelelõen):

9.1. Az intézményben oktatási, tudományos kutatási szervezeti egységként karok, intézetek, tanszékek és tangazdaság
mûködik.

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

– Kertészeti Fõiskolai Kar,
– Gépipari és Automatizálási Mûszaki Fõiskolai Kar,
– Tanítóképzõ Fõiskolai Kar.

9.2. Az intézményben kollégiumi, informatikai hálózati, valamint könyvtár és információs feladatokat ellátó szolgáltató
szervezeti egységek mûködnek.

9.3. Az intézmény mûködtetési feladatainak ellátásához funkcionális szervezeti egységként rektori hivatalt, gazdasá-
gi-mûszaki fõigazgatóságot, belsõ ellenõrzési csoportot és oktatási irodát tart fenn.

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

Az intézmény vezetését, a vezetõk megbízását, illetve felmentését, valamint 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 kezelõi jogra vonatkozó szerzõdés szerint. (2. számú melléklet szerint)
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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: nincs az intézménynek.

11. Az intézmény hallgatói létszáma:
– az Ftv.-ben meghatározottak szerint felvehetõ maximális hallgatói létszám 6800 fõ, amely számított hallgatói lét-

számként 4765 fõ.

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

13. Az alapító okirat a 26756-1/2007. számú alapító okirat módosításával készült és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat szövegét tartalmazza.

14. Jelen alapító okirat az aláírás napján lép hatályba.

Budapest, 2008. február 29.

3365-10/2008.

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

A Kecskeméti Fõiskola vagyonkezelésében lévõ ingatlanok
Ssz. Helyrajzi szám Cím Terület (ha)

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

2. 0511 Kecskemét, Kisfái 181. 15,4907

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

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

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

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

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

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

9. 0581 Kecskemét, Kisfái 181. 1,2596

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

11. 0583 Kecskemét, Kisfái 181. 1,7231

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

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

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

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

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

17. 0609/11/A/6 Kecskemét, Kisfái 173. 0,1001

18. 0609/13 Kecskemét, Kisfái 181. 0,3769

19. 0609/14 Kecskemét, Kisfái 181. 0,3698

20. 0609/15 Kecskemét, Kisfái 181. 0,4516

21. 0609/16 Kecskemét, Kisfái 181. 0,1052

22. 0609/17 Kecskemét, Kisfái 25,6997

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

24. 0610/4 Kecskemét, Kisfái 181. 0,2557

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

26. 0619/14/A/1 Kecskemét, Mészöly Gy. u.4. 0,1407

27. 01625/2 Kecskemét-Miklóstelep 0,8381

28. 2922 Soltvadkert, Jácint u. 22. 0,0282

29. 3963 Kecskemét, Jókai tér 4. 0,0614

30. 4127/1 Kecskemét, Bocskai u. 0,066

31. 4312 Kecskemét, Õz u. 8. 0,0882

32. 4342 Kecskemét, Kaszap u. 6-14. 1,2441

33. 4346/2 Kecskemét, Kaszap u. 6-14. 0,0881

34. 4750 Kecskemét, Vacsi köz 4. 1,5595

35. 4755 Kecskemét, Vacsi köz 4. 0,6093

36. 4764/2 Kecskemét, Bethlen város 22. 0,1959

37. 5415 Kecskemét, Erdei F. tér 1-3. 2,9749

38. 6124/1 Kecskemét, Ceglédi út 2. 0,0474

39. 6124/2 Kecskemét, Ceglédi út 2. 0,0801

40. 6124/3 Kecskemét, Ceglédi út 2. 0,0839

41. 6124/4 Kecskemét, Ceglédi út 2. 0,0973

42. 6124/5 Kecskemét, Ceglédi út 2. 0,0449

43. 6124/8 Kecskemét, Ceglédi út 2. 1,0826
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Ssz. Helyrajzi szám Cím Terület (ha)

44. 10009 Kecskemét, Izsáki út 10. 9,1288

45. 20498/4 Kecskemét-Hetényegyháza, Zalagyöngye u. 0,1225

46. 21887 Kecskemét-Homokbánya 1,1892

47. 21888 Kecskemét-Homokbánya 0,1458

48. 21889 Kecskemét-Homokbánya 1,3246

49. 21890 Kecskemét-Homokbánya 0,1419

50. 21891 Kecskemét-Homokbánya 1,3443

51. 21894 Kecskemét-Homokbánya 1,0404

52. 21895 Kecskemét-Homokbánya 0,4994

53. 21896 Kecskemét-Homokbánya 0,9828

54. 21897 Kecskemét-Homokbánya 0,4182

55. 21898 Kecskemét-Homokbánya 0,5852

56. 21899/1 Kecskemét-Homokbánya 2,3164

57. 21899/2 Kecskemét-Homokbánya 0,2295

58. 21900 Kecskemét-Homokbánya 1,5175

59. 21901 Kecskemét-Homokbánya 1,0969

60. 21902 Kecskemét-Homokbánya 0,1119

61. 21903 Kecskemét-Homokbánya 0,1159

62. 21904 Kecskemét-Homokbánya 1,1233

63. 21905 Kecskemét-Homokbánya 0,1317

64. 21906 Kecskemét-Homokbánya 0,9046

65. 21907/1 Kecskemét-Homokbánya 0,1303

66. 21907/2 Kecskemét-Homokbánya 0,4263

67. 21907/3 Kecskemét-Homokbánya 0,3361

68. 21908 Kecskemét-Homokbánya 0,3679

69. 21909 Kecskemét-Homokbánya 0,6314

70. 21910 Kecskemét-Homokbánya 1,4399

71. 21911 Kecskemét-Homokbánya 2,7726

72. 21912 Kecskemét-Homokbánya, Homokszem u. 3–5. 1,8286

73. 21913 Kecskemét-Homokbánya 0,1069

74. 21914 Kecskemét-Homokbánya 1,0731

75. 21915 Kecskemét-Homokbánya 0,9566

76. 21916 Kecskemét-Homokbánya 0,8323

77. 21917 Kecskemét-Homokbánya 0,3084

78. 21918 Kecskemét-Homokbánya 0,6019

79. 21922 Kecskemét-Homokbánya 0,7106

80. 21923 Kecskemét-Homokbánya 0,8831

81. 21924 Kecskemét-Homokbánya 0,1627

82. 21925 Kecskemét-Homokbánya 0,9354

83. 21926 Kecskemét-Homokbánya 0,1646

84. 21927 Kecskemét-Homokbánya 1,0293

85. 21928 Kecskemét-Homokbánya 0,2404

86. 21929 Kecskemét-Homokbánya 0,885

87. 21930 Kecskemét-Homokbánya 0,7931

88. 21932 Kecskemét-Homokbánya 0,6022
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Ssz. Helyrajzi szám Cím Terület (ha)

89. 21933 Kecskemét-Homokbánya 0,1491

90. 21934/1 Kecskemét-Homokbánya 0,3329

91. 21934/2 Kecskemét-Homokbánya 1,2521

92. 21936 Kecskemét-Homokbánya 1,6908

93. 21937 Kecskemét-Homokbánya 0,053

94. 21938 Kecskemét-Homokbánya 0,652

95. 21940 Kecskemét-Homokbánya 0,3587

96. 21941/1 Kecskemét-Homokbánya 0,72

97. 21941/2 Kecskemét-Homokbánya 1,1835

98. 21943 Kecskemét-Homokbánya 0,7822

99. 21944 Kecskemét-Homokbánya 0,9146

100. 21956 Kecskemét-Homokbánya 1,0428

101. 1633 Mátraszentlászló, Kossuth u. 0,0612

102. 4126 Kecskemét, Bocskai u. 19. 0,1015

103. 4191 Kecskemét, Budai u.7. 0,3036

A Károly Róbert Fõiskola
alapító okirata

2008.

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

– Az intézmény jogelõdje az 1962-ben alapított Felsõfokú Mezõgazdasági Technikum, a Kertészeti Egyetem kari ta-
gozódásáról, a Kertészeti és Agronómiai Fõiskolai Kar létesítésérõl és a gyöngyösi Felsõfokú Mezõgazdasági
Technikum megszüntetésérõl szóló 1030/1972. (VII. 31.) Mt. határozat alapján a Kertészeti Egyetem Kertészeti és
Agronómiai Fõiskolai Kara, az egyes mezõgazdasági felsõoktatási intézmények szervezetének és feladatának mó-
dosításáról, valamint névváltoztatásáról szóló 1025/1976. (VIII. 3.) Mt. határozat alapján a Gödöllõi Agrártudomá-
nyi Egyetem Mezõgazdasági Fõiskolai Kara;

– az egyetemek kari tagozódásáról, valamint az egyetemi továbbképzõ intézetekrõl szóló 37/1986. (VIII. 31.) számú
minisztertanácsi rendelet szerint az Agrártudományi Egyetem (Gödöllõ) Társadalomtudományi Kara, az egyete-
mek kari tagozódásáról szóló 1049/1990. (III. 21.) Mt. határozat alapján a Gödöllõi Egyetem Mezõgazdasági Fõis-
kolai Kara, mezõgazdasági fõiskolai kar létesítésérõl szóló 1069/1992. (XII. 23.) Korm. határozatnak megfelelõen
a Gödöllõi Egyetem Mezõgazdasági Fõiskolai Kara, majd a felsõoktatási intézményhálózat átalakításáról, továbbá
a felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról szóló 1999. évi LII. törvénnyel létrehozott Szent
István Egyetem, Gödöllõ Gazdálkodási és Mezõgazdasági Fõiskolai Kara (Gyöngyös).

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

2. Az intézmény alapítója a Magyar Köztársaság Országgyûlése.

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

17. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 1857



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

4.2. telephelyei:
3213 Atkár, Tass-puszta,
3356 Kompolt, Fleischmann Rudolf út 4.,
3358 Erdõtelek, Fõ út 129.,
3300 Eger, Kõlyuktetõ.

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

2660 Balassagyarmat, Rákóczy út 12.,
2. Eötvös József Középiskola 3360 Heves, Dobó út 29.,
3. Ujhelyi Imre Mezõgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium

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

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

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

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

4024 Lõrinci, Kastélykert,
8. Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola

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

5700 Gyula, Szent István u. 38.,
10. Képesség- és Tehetségfejlesztõ Magán Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mûvészeti Iskola és Kollégium

8100 Várpalota, Dankó út 16/VII.,
11. Irinyi János Élelmiszeripari Középiskola és Gimnázium

4024 Debrecen, Irinyi u. 1.
12. Atlasz Idegenforgalmi Szakképzõ Iskola

4220 Hajdúböszörmény, Désány István u. 1–9.
13. Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola

3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 6.
14. Novoschool Nyelvi Gazdasági Továbbképzõ és Vizsgacentrum

1091 Budapest, Üllõi út 63.
15. Biztosítási Oktatási Intézet Szakközépiskola

1094 Budapest, Balázs Béla u. 18.

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

6. Az intézmény szakágazati besorolása és az alapvetõ szakfeladat száma
szakágazat: 854200
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 szakirá-
nyú továbbképzést folytathat, s e képzésben oklevelet ad ki.

– Az oktatási miniszternek az 1993. évi LXXX. törvény alapján kiadott szakindítási engedélyek alapján kifutó rend-
szerben fõiskolai szintû képzést folytat.
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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 felsõoktatásnak
nem minõsülõ szakképzési és az ágazati törvényekben meghatározott egyéb képzési feladatok megvalósításában.

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

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

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

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

elhelyezést biztosít. Kulturális és sportolási lehetõséget, továbbá olyan szolgáltatásokat biztosít, amelyek a hallga-
tók 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 szervezetében 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 egy-
ségeket mûködtet.

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

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

alaptevékenységek:
8541 felsõ szintû, nem felsõfokú oktatás,
8542 felsõfokú oktatás,
8559 máshova nem sorolt egyéb oktatás,
8899 máshová nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül,
9311 sportlétesítmény mûködtetése,
6201 számítógépes programozás,
6203 számítógép-üzemeltetés,
7211 biotechnológiai kutatás, fejlesztés,
7219 egyéb természettudományi, mûszaki kutatás, fejlesztés,
7220 társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés,
9101 könyvtári, levéltári tevékenység.

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

– agrár,
– gazdaságtudományok;

alapképzés:
székhelyen, telephelyen: agrár, gazdaságtudományok;

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

– közgazdaság,
– mezõgazdaság,
– vendéglátás-idegenforgalom;

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

EURO Iskola Oktatási Kht., 3530 Miskolc, Széchenyi út 90., Képesség- és Tehetségfejlesztõ Magán Általános Is-
kola, Gimnázium, Alapfokú Mûvészeti Iskola és Kollégium, 8100 Várpalota, Dankó út 16/VII., Békés Megyei
Munkácsy Mihály Gimnázium, Szakképzõ Iskola és Kollégium, 5700 Gyula, Szent István u. 38., Irinyi János Élel-
miszeripari Középiskola és Gimnázium, 4024 Debrecen, Irinyi u. 1., Atlasz Idegenforgalmi Szakképzõ Iskola,
4220 Hajdúböszörmény, Désány István u. 1–9.),

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

3. közgazdaság (EURO Iskola Oktatási Kht., 3530 Miskolc, Széchenyi út 90., Március 15 Gimnázium, 4024 Lõrinci,
Kastélykert, Fényes Elek Gazdasági Szakközépiskola, 9400 Sopron, Kuruc dombsor 2., Széchenyi István Közgaz-
dasági Szakközépiskola, 4400 Nyíregyháza, Ifjúság út 4., Képesség- és Tehetségfejlesztõ Magán Általános Iskola,
Gimnázium, Alapfokú Mûvészeti Iskola és Kollégium, 8100 Várpalota, Dankó út 16/VII., Széchenyi István Köz-
gazdasági Szakközépiskola, 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 6., Novoschool Nyelvi Gazdasági Továbbképzõ és
Vizsgacentrum, 1091 Budapest, Üllõi út 63., Biztosítási Oktatási Intézet Szakközépiskola, 1094 Budapest, Balázs
Béla u. 18.)

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

Ilyen tevékenységek elsõsorban:

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

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

hazai és nemzetközi konferenciák szervezése, nyomdaipari termékek gyártása és értékesítése, munkahelyi vendég-
látás, üzemi étkeztetés, oktatást szolgáló létesítmények, sportlétesítmény, valamint kutatási kapacitások bérbeadá-
sa, szállásértékesítés);

– nyelvvizsgáztatási tevékenység.

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

kiegészítõ tevékenységek:
0111 gabonaféle (kivéve: rizs) hüvelyes növény, olajos mag termesztése,
0119 egyéb, nem évelõ növény termesztése,
0130 növényi szaporítóanyag termesztése,
0161 növénytermesztési szolgáltatás,
0163 betakarítást követõ szolgáltatás,
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0164 vetési célú magfeldolgozás,
5510 szállodai szolgáltatás,
5590 üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás,
5629 egyéb vendéglátás,
5819 egyéb kiadói tevékenység,
6209 egyéb információ-technológiai szolgáltatás,
6820 saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
7311 reklámügynöki tevékenység,
7490 máshová nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység,
7740 imateriális javak kölcsönzése,
8230 konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése,
8551 sport, szabadidõs képzés,
8560 oktatást kiegészítõ tevékenység,
9104 növény-, állatkert, természetvédelmi terület mûködtetése.

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

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

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

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

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

– Gazdálkodási Kar,
– Agrár és Vidékfejlesztési Kar.

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

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

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

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

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

10.2. Az intézmény tulajdonában lévõ ingatlanok jegyzéke: 2. számú melléklet szerint.
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10.3. További, az intézmény használatában lévõ ingatlanok és a használat jogcíme: 3. számú melléklet szerint.
Használat jogcíme: bérlet, haszonbérlet.

11. Az intézmény hallgatói létszáma:
– az Ftv.-ben meghatározottak szerint felvehetõ maximális hallgatói létszám 19400 fõ, amely számított hallgatói lét-

számként 9916 fõ.

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

13. Az alapító okirat a 26363-1/2007. számú alapító okirat módosításával készült és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat szövegét tartalmazza.

14. Jelen alapító okirat az aláírás napján lép hatályba.

Budapest, 2008. február 29.

3365-9/2008.
Dr. Hiller István s. k.,

oktatási és kulturális miniszter
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2. számú melléklet

Az intézmény tulajdonában lévõ ingatlanok

Sorszám Helyrajzi szám Cím Tulajdoni hányad
1. 796/3 3200 Gyöngyös, Mátrai út 36. 1/1

2. 1900/3/A/23 3200 Gyöngyös, Egri út 4. III/1. 1/1

3. 4053/A/9 3200 Gyöngyös, Kócsag út 31. IV/9. 1/1

4. 4057/A/3 3200 Gyöngyös, Kócsag út 23. I/3. 1/1

5. 0165/15 3213 Atkár, Tass-puszta 1/2

3. számú melléklet

Használat jogcíme: bérlet, haszonbérlet

Sor-

szám
Helyrajzi szám Mûvelési ág

Terület
Település

ha m2

1. 0133/1 erdõ 677 Atkár

2. 0133/2 erdõ 3309 Atkár

3. 0133/3 erdõ 4158 Atkár

4. 0133/5 erdõ 76 Atkár

5. 0134/1 szántó 1482 Atkár

6. 0136/1 szántó 27 1765 Atkár

7. 0140/a erdõ 9216 Atkár

8. 0140/b szántó 26 4929 Atkár

9. 0140/c gyep 1518 Atkár

10. 0142/1/a gyep 1 5812 Atkár

11. 0142/1/b,c,d,f,g,h szõlõ 20 4874 Atkár

12. 0142/1/j szántó 10 3512 Atkár

13. 0151 erdõ 3873 Atkár

14. 0153/8/a szántó 2 0582 Atkár

15. 0153/8/f gyep 1 4359 Atkár

16. 0153/8/j erdõ 5430 Atkár

17. 0153/8/k szántó 10 5803 Atkár

18. 0166/1 szántó 11 7144 Atkár

19. 0174 erdõ 1 3511 Atkár

20. 0176/3/b szántó 12 0650 Atkár

21. 0176/5 gyep 1 1722 Atkár

22. 045/6 szántó 11 7724 Detk

23. 045/7 szántó 4 5891 Detk

24. 045/8 szántó 2 2797 Detk

25. 0199 szántó 9 5000 Kompolt

26. 0248/1/a szántó 4331 Nagyréde

27. 0248/1/b kivett 391 Nagyréde
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A Kaposvári Egyetem
alapító okirata

2008.

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) 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, amelynek jogelõdei:

– a Pannon Agrártudományi Egyetem Állattenyésztési Kara, amelynek jogelõdje az 1961-ben alapított Felsõfokú
Mezõgazdasági Technikum, Kaposvár, a Kaposváron Mezõgazdasági Fõiskola létesítésérõl szóló 1971. évi 21. sz.
tvr.-tel és a kaposvári Mezõgazdasági Fõiskola irányításáról, kari tagozódásáról és képzési idejérõl szóló
1035/1971. (IX. 8.) Korm. határozattal létrehozott Mezõgazdasági Fõiskola, Kaposvár, továbbá az egyetemek kari
tagozódásáról, valamint az egyetemi továbbképzõ intézetekrõl szóló 37/1986. (VIII. 31.) MT. 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 utasítás alapján létrejött felsõfokú Kaposvári
Tanítóképzõ Intézet és a tanítóképzõ fõiskolák létesítésérõl szóló 1974. évi 13. sz. tvr.-tel és az egyes pedagógus-
képzõ intézmények átszervezésével kapcsolatos intézkedésekrõl szóló 1045/1974. (VIII. 31.) MT. határozattal
1975. szeptember 1-jétõl fõiskolává átszervezett Kaposvári Tanítóképzõ Fõiskola; a fõiskola Csokonai Vitéz Mi-
hály 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

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.
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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:
szakágazat: 854200
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 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 felsõokta-
tásnak nem minõsülõ szakképzési és az ágazati törvényekben meghatározott egyéb képzési feladatok megvalósítá-
sában.

– A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudományterületeken alap-, alkalmazott és kísérleti kutatásokat és
fejlesztéseket, tudományszervezést, technológiai innovációt, valamint az oktatást támogató egyéb kutatásokat, mú-
zeumi 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
intézményként gyakorló közoktatási intézmény fenntartója.

– A gyakorlati képzés céljaira tanüzemet, tangazdaságot, lovasakadémiát és vadgazdálkodási tájközpontot üzemel-
tet.

– 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, taneszköz-fejlesztést 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 szol-
gáltatásokat, 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 szervezetében 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 egy-
ségeket mûködtet.

A felsorolt feladatokat az intézmény alaptevékenységként látja el, amelynek alapvetõ anyagi feltételeit a fenntartó által
biztosított és az államháztartás alrendszereibõl származó támogatások, átvett pénzeszközök biztosítják, valamint az ál-
lamháztartáson kívüli forrásból származó bevételek, illetve a számára felajánlott vagyon.
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Az intézmény tevékenységeinek tevékenységi körök szerinti (TEÁOR) részletes felsorolása:

alaptevékenységek:
8510 iskolai elõkészítõ oktatás,
8520 alapfokú oktatás,
8531 általános középfokú oktatás,
8541 felsõ szintû, nem felsõfokú oktatás,
8542 felsõfokú oktatás,
8532 szakmai középfokú oktatás,
8551 sport, szabadidõs képzés,
8552 kulturális képzés,
8559 m.n.s. egyéb oktatás ,
9001 elõadó-mûvészet,
9002 elõadó-mûvészetet kiegészítõ tevékenység,
9003 alkotómûvészet,
0111 gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos magtermesztése,
0113 zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése,
0119 egyéb, nem évelõ növény termesztése,
0129 egyéb évelõ növény termesztése,
0163 betakarítást követõ szolgáltatás,
0164 vetési célú magfeldolgozás,
0130 növényi szaporítóanyag termesztése,
0210 erdészeti, egyéb erdõgazdálkodási tevékenység,
0121 szõlõtermesztés,
0124 almatermésû, csonthéjas termesztése,
0125 egyéb gyümölcs, héjastermésû termesztése,
1102 szõlõbor termelése ,
0141 tejhasznú szarvasmarha tenyésztése,
0142 egyéb szarvasmarha tenyésztése,
0143 ló, lóféle tenyésztése,
0145 juh, kecske tenyésztése,
0146 sertéstenyésztés,
0147 baromfitenyésztés,
0149 egyéb állat tenyésztése,
0161 növénytermesztési szolgáltatás,
8130 zöldterület-kezelés,
0162 állattenyésztési szolgáltatás,
0170 vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás,
0220 fakitermelés,
0240 erdészeti szolgáltatás,
0322 édesvízihal-gazdálkodás,
6010 rádiómûsor-szolgáltatás,
6201 számítógépes programozás,
6203 számítógép-üzemeltetés,
6311 adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás,
5811 könyvkiadás,
5814 folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása,
5819 egyéb kiadói tevékenység,
5829 egyéb szoftverkiadás,
5920 hangfelvétel készítése, kiadása,
5821 számítógépes játék kiadása,
6312 világháló-portál szolgáltatás,
7211 biotechnológiai kutatás, fejlesztés,
7219 egyéb természettudományi, mûszaki kutatás, fejlesztés,
7220 társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés,
8621 általános járóbeteg-ellátás,
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8622 szakorvosi járóbeteg-ellátás,
8690 egyéb humán-egészségügyi ellátás,
9101 könyvtári, levéltári tevékenység,
9103 történelmi hely, építmény, egyéb látványosság mûködtetése,
9311 sportlétesítmény mûködtetése,
7990 egyéb foglalás,
9311 sportlétesítmény mûködtetése,
9312 sportegyesületi tevékenység,
9319 egyéb sporttevékenység,
9329 m.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidõs tevékenység,
8610 fekvõbeteg-ellátás,
4939 m.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás,
8899 m.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül.

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, pedagó-
gusképzés, társadalomtudományi;

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

mesterképzés:
székhelyen, telephelyen: agrár, 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, 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-

1868 OKTATÁSI KÖZLÖNY 17. szám



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 tudományterületen kultúramûvelés és fejlesztés, mûvészeti, szaktanácsadói és egyéb tevé-

kenység;
– az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak hasznosítása (kiadói tevékenység, nyomdaipari szolgáltatások,

nyomdaipari termék gyártása, munkahelyi vendéglátás, üzemi étkeztetés, sportlétesítmények és oktatást szolgáló
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:
1011 húsfeldolgozás, -tartósítás,
1820 egyéb sokszorosítás,
3600 víztermelés, -kezelés, -ellátás,
4621 gabona, dohány, vetõmag, takarmány nagykereskedelme,
4632 hús-, húskészítmény nagykereskedelme,
4722 hús-, húsáru kiskereskedelme,
4761 könyv-kiskereskedelem ,
4762 újság-, papíráru-kiskereskedelem,
4779 használtcikk bolti kiskereskedelme,
5520 üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás,
5590 egyéb szálláshely-szolgáltatás,
4941 közúti áruszállítás,
5813 napilap kiadás,
5829 egyéb szoftverkiadás,
6020 televíziómûsor összeállítása,
6202 információ-technológiai szaktanácsadás,
6110 vezetékes távközlés,
6820 saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
7112 mérnöki tevékenység, mûszaki tanácsadás,
7420 fényképészet,
7490 m.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység,
7120 mûszaki vizsgálat, elemzés,
6209 egyéb információ-technológiai szolgáltatás,
7311 reklámügynöki tevékenység,
7312 médiareklám,
7430 fordítás, tolmácsolás,
8219 fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás,
6399 m.n.s. egyéb információs szolgáltatás,
7410 divat-, formatervezés,
7740 immateriális javak kölcsönzése,
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8230 konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése,
8299 m.n.s. egyéb kiegészítõ üzleti szolgáltatás,
3811 nem veszélyes hulladék gyûjtése,
3900 szennyezõdésmentesítés, egyéb hulladékkezelés,
9104 növény-, állatkert, természetvédelmi terület mûködtetése,
1723 irodai papíráru gyártása,
1812 nyomás (kivéve: napilap),
1814 könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás,
1813 nyomdai elõkészítõ tevékenység,
9004 mûvészeti létesítmények mûködtetése,
0150 vegyes gazdálkodás,
1610 fûrészárugyártás,
1624 tároló fatermék gyártása,
4623 élõállat nagykereskedelme,
4799 egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem,
5210 raktározás, tárolás,
5610 éttermi, mozgó vendéglátás,
6391 hírügynökségi tevékenység,
6920 számviteli, könyvvizsgálói, adószakértõi tevékenység,
7912 utazásszervezés,
7021 PR, kommunikáció,
8560 oktatást kiegészítõ tevékenység,
8211 összetett adminisztratív szolgáltatás,
8219 fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás,
9609 m.n.s. egyéb személyi 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:
nincs az intézménynek.

9. Az intézmény szervezeti tagolása (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.

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

számként 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 29937-5/2007. számú alapító okirat módosításával készült és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat szövegét tartalmazza.

14. Jelen alapító okirat az aláírás napján lép hatályba.

Budapest, 2008. február 29.

3365-8/2008.

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

Az Eszterházy Károly Fõiskola
alapító okirata

2008.

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

Az intézmény történeti elõzménye az 1740-ben a jogi tudományok mûvelésére létrehozott kollégium, az 1774-tõl Eszter-
házy Károly által mûködtetett líceum, közvetlen jogelõdje a Pedagógiai Fõiskola 1948. június 1-jén került megalapításra
Debrecenben, majd 1949. október 8-án Egerben kezdte meg és folytatta mûködését. A felsõoktatási intézményekrõl szó-
ló 1962. évi 22. sz. tvr. értelmében az elnevezése Egri Tanárképzõ Fõiskola névre változott. Az Egri Tanárképzõ Fõisko-
la elnevezésérõl szóló 1969. évi 35. sz. tvr. alapján Ho Si Minh, a fõiskolákról szóló 1048/1990. (III. 21.) MT határozat
alapján Eszterházy Károly nevét vette fel.

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.

A felsõoktatási intézmények karainak felsorolásáról szóló 209/1999. (XII. 26.) Korm. rendeletet módosító 315/2001.
(XII. 18.) Korm. rendelet és a 114/2002. (VI. 15.) Korm. rendelet alapján az intézmény karokra tagolódó fõiskolaként
mûködik.

1. Az intézmény hivatalos neve: Eszterházy Károly Fõiskola.
Rövidített megnevezése: EKF.
Angol nyelvû megnevezése: Eszterházy Károly College.

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

4. Az intézmény mûködési helye
4.1. székhelye: 3300 Eger, Eszterházy tér 1.

4.2. telephely: nincs az intézménynek.

4.3. Az intézmény székhelyen kívüli képzésének székhelyei:
– 1211 Budapest, Táncsics Mihály út 78. ADU Oktatási Központ (kifutó fõiskolai szintû képzés),
– 1132 Budapest, Kresz G. u., OKKER Oktatási, Kiadói és Kereskedelmi Kft. 20/A. (kifutó fõiskolai szintû képzés),
– 3515 Miskolc-Egyetemváros, Miskolci Egyetem (kifutó fõiskolai szintû képzés),
– 4400 Nyíregyháza, Búza út 5., Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Megyei Pedagógiai, Közmûvelõ-

dési és Képzési Intézete (kifutó fõiskolai szintû képzés),
– 3100 Salgótarján, Május 1. út 77., Nógrád Megyei Pedagógiai, Közmûvelõdési, Szakmai Szolgáltató és Szakszol-

gálati Intézet,
– 3950 Sárospatak, Kazinczy út 23. Sárospataki Népfõiskolai Egyesület (kifutó fõiskolai szintû képzés),
– 8200 Veszprém, Vár út 21. Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat (kifutó fõiskolai szintû képzés),
– 3910 Tokaj, Bajcsy-Zsilinszky út 18–20., Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium.

4.4. Az intézmény által alapított és fenntartott közoktatási intézmény
– neve: Eszterházy Károly Fõiskola Gyakorló Általános Iskola, Középiskola és Alapfokú Mûvészeti Oktatási Intéz-

mény
– címe: 3300 Eger, Eszterházy tér 1.

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

6. Az intézmény szakágazati besorolása és az alapvetõ szakfeladat száma
szakágazat: 854200
jellemzõ szakfeladat: 803218

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

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

– A 8.1.1. pontban meghatározott képzési területen és képzési szinten alapképzést, továbbá szakirányú továbbkép-
zést 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 felsõokta-
tásnak nem minõsülõ szakképzési és az ágazati törvényekben meghatározott egyéb képzési feladatok megvalósítá-
sában.

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

– Közoktatási intézmény alapítójaként és fenntartójaként közoktatási feladatokat lát el, pedagógusképzést folytató
intézményként 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.
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– Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére saját szervezetében tankönyv- és jegyzetellátást, könyvtári és
laboratóriumi szolgáltatást, kollégiumi elhelyezést, kulturális és sportolási lehetõséget nyújt, továbbá olyan szol-
gáltatásokat, 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 szervezetében 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 egy-
ségeket 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:
8542 felsõfokú oktatás,
8559 máshová nem sorolt egyéb oktatás,
8520 alapfokú oktatás,
8531 általános középfokú oktatás,
8532 szakmai középfokú oktatás,
8551 sport, szabadidõs képzés,
8899 máshová nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül,
5811 könyvkiadás,
6201 számítógépes programozás,
6203 számítógép-üzemeltetés,
7219 egyéb természettudományi, mûszaki kutatás, fejlesztés,
7220 társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés,
7990 egyéb foglalás,
9311 sportlétesítmény mûködtetése,
9101 könyvtári, levéltári tevékenység,
9103 múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme.

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

– bölcsészettudományi,
– gazdaságtudományok,
– informatika,
– mûvészetközvetítés,
– sporttudomány,
– pedagógusképzés,
– társadalomtudományi,
– természettudomány;

alapképzés:
székhelyen, telephelyen: bölcsészettudományi, gazdaságtudományok, informatika, mûvészetközvetítés, sporttudo-
mány, társadalomtudományi, természettudomány;

székhelyen kívül: nincs az intézménynek;

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

székhelyen kívül:
– szociális szolgáltatások (Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Képzési Központ 3100 Salgótarján, Kossuth

L. út 8.),
– oktatás (Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Képzési Központ 3100 Salgótarján, Kossuth L. út 8.),
– mezõgazdaság (Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 3910 Tokaj, Bajcsy-Zsilinszky út 18–20.).

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:
– költségtérítéses képzés;
– 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;
– az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ, szakképesítést nyújtó iskolarendszeren kívüli szakképzés folytatása,
– a képzéshez kapcsolódó tudományterületeken kultúramûvelés és fejlesztés, mûvészeti, szaktanácsadói és egyéb te-

vékenység;
– az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak hasznosítása (kiadói tevékenység, nyomdaipari szolgáltatások,

oktatási célú és egyéb helyiségek, illetve eszközök és szálláshelyek bérbeadása; múzeumi szolgáltatás, meteoroló-
giai szolgáltatás, mérésügyi szolgáltatás);

– nyelvvizsgáztatási tevékenység.

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

kiegészítõ tevékenységek:
5814 folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása,
1813 nyomdai elõkészítõ tevékenység,
5819 egyéb kiadói tevékenység,
5920 hangfelvétel készítése, kiadása,
5911 film-, video-, televiziómûsor-gyártás,
1820 egyéb sokszorosítás,
5590 egyéb szálláshely-szolgáltatás,
6010 rádiómûsor-szolgáltatás,
6820 saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
8560 oktatást kiegészítõ tevékenység,
7490 m.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység,
7120 mûszaki vizsgálat, elemzése,
8299 m.n.s. egyéb kiegészítõ üzleti szolgáltatás.

1876 OKTATÁSI KÖZLÖNY 17. szám



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-, a kiegészítõ- és vállalkozási tevékenységek szétválasztásának elveit és a 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 szervezeti tagolása (az 1. számú mellékletnek megfelelõen):
9.1. Az intézményben oktatási, tudományos kutatási szervezeti egységként karok, tanszékek, intézetek, idegen nyelvi
képzési központ, kutatócsoportok, kutatócentrum és botanikus kert 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.

9.2. Az intézményben kollégiumi, informatikai, könyvtári, múzeumi, idegen nyelvi vizsgáztatási és közoktatási feladatot
ellátó szolgáltató szervezeti egységek mûködnek.

9.3. Az intézmény mûködtetési feladatainak ellátásához gazdasági, belsõ ellenõrzési, igazgatási, mûszaki és egyéb szol-
gáltatást nyújtó 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, 370626-2003-0120 számú vagyonkezelési szerzõdéssel. (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 10400 fõ, amely számított hallgatói lét-

számként 6695 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 20097-1/2007. számú alapító okirat módosításával készült és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat szövegét tartalmazza.

14. Jelen alapító okirat az aláírás napján lép hatályba.

Budapest, 2008. február 29.

3365-7/2008.
Dr. Hiller István s. k.,

oktatási és kulturális miniszter
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2.számú melléklet

3.számú melléklet
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Az Eötvös József Fõiskola
alapító okirata

2008.

Az Eötvös József 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 Bajai Állami Tanítóképzõ Intézetet az 1868-as népiskolai törvény hívta életre. 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 utasítás alapján 1959-tõl felsõfokú Bajai Tanítóképzõ Intézetként, 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 Bajai Tanítóképzõ Fõiskolaként mûködött, 1984-tõl viselte ala-
pítójának, Eötvös Józsefnek a nevét.

– A Fõiskola 1996-ban integrálódott a Janus Pannonius Tudományegyetem Pollack Mihály Mûszaki Fõiskolai Kara
Vízgazdálkodási Tagozatával, amelynek jogelõdje, a Felsõfokú Vízgazdálkodási Technikum a felsõfokú techniku-
mokról szóló 12/1962. (V. 5.) Korm. rendelet alapján létesült Baján, s amely a Budapesti Mûszaki Egyetemen Vízgaz-
dálkodási Fõiskolai Kar létesítésérõl szóló 1033/1970. (VIII. 7.) Korm. határozat alapján a Budapesti Mûszaki Egye-
tem Vízgazdálkodási Fõiskolai Karaként, majd a mûszaki, a mezõgazdasági és a közgazdasági fõiskolákon a karok
megszüntetésérõl szóló 1978. évi 31. sz. tvr. végrehajtásáról szóló 1044/1978. (XII. 30.) Mt. határozat szerint kiadott
26765/1979. számú OM intézkedés alapján a pécsi Pollack Mihály Mûszaki Fõiskola tagozataként mûködött.

Az intézmény jelenlegi nevét a felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról szóló 1996. évi LXI. tör-
vény állapította meg 1996. szeptember 1-jei hatállyal.

1. Az intézmény hivatalos neve: Eötvös József Fõiskola.
Rövidített megnevezése: EJF.
Angol nyelvû megnevezése: Eötvös József College.

2. Az intézmény alapítója a Magyar Köztársaság Országgyûlése.

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

4. Az intézmény mûködési helye
4.1. székhelye: 6500 Baja, Szegedi út 2.

4.2. telephely: nincs az intézménynek.

4.3. Az intézmény székhelyen kívüli képzésének székhelye:
– Budapest, Tárnok u. 9–11. (kifutó fõiskolai szintû képzés).

4.4. Az intézmény által alapított és fenntartott közoktatási intézmény
– neve: Eötvös József Fõiskola Gyakorló Általános Iskolája
– címe: 6500 Baja, Bezerédj u. 15.

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

6. Az intézmény szakágazati besorolása és az alapvetõ szakfeladat száma:
szakágazat: 854200
jellemzõ szakfeladat: 803218

7. Az intézményhez részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv nem tartozik.
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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, továbbá szakirányú továbbkép-
zést 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 felsõokta-
tásnak nem minõsülõ szakképzési és az ágazati törvényekben meghatározott egyéb képzési feladatok megvalósítá-
sában.

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

– Közoktatási intézmény alapítójaként és fenntartójaként közoktatási feladatokat lát el, pedagógusképzést folytató
intézményként 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.
– Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére saját szervezetében tankönyv- és jegyzetellátást, könyvtári, in-

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

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

szerint.
– Az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és folyamatos fejlesztésével kapcsolatban saját szervezetében 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 egy-
ségeket 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 (TEÁOR) szerinti részletes felsorolása:

alaptevékenységek:
8542 felsõfokú oktatás,
8520 alapfokú oktatás,
8559 m.n.s. egyéb oktatás,
5814 folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása,
6311 adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás,
7490 m.s.n. egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység,
7219 egyéb természettudományi, mûszaki kutatás, fejlesztés,
7220 társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés,
9101 könyvtári, levéltári tevékenység,
9102 múzeumi tevékenység,
9311 sportlétesítmény mûködtetése,
8899 m.s.n. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül.
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8.1.1. Képzési terület és képzési szint, amelyeken az intézmény képzést folytat, illetve folytathat
képzési terület:

– bölcsészettudományi,
– gazdaságtudományok,
– mûszaki,
– pedagógusképzés,
– társadalomtudományi;

alapképzés:
székhelyen, telephelyen: bölcsészettudományi, gazdaságtudományok, mûszaki, pedagógusképzés, társadalomtudományi;

székhelyen kívül: nincs az intézménynek.

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

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
üzemeltetési, fenntartási kiadások tevékenységre jutó arányos hányadát is - a bevétel fel nem használható részé-
nek 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 és iskolarendszeren kívüli szakképzés folytatása;
– a képzéshez kapcsolódó tudományterületeken kultúramûvelés és fejlesztés, mûvészeti, szaktanácsadói és egyéb te-

vékenység;
– nyelvvizsgáztatási 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).

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

kiegészítõ tevékenységek:
4313 talajmintavétel, próbafúrás,
5590 egyéb szálláshely-szolgáltatás,
5610 éttermi, mozgó vendéglátás,
5811 könyvkiadás,
5629 egyéb vendéglátás,
6202 információ-technológiai szaktanácsadás,
6820 saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
6920 számviteli, könyvvizsgálói, adószakértõi tevékenység,
7112 mérnöki tevékenység, mûszaki tanácsadás,
7120 mûszaki vizsgálat, elemzés,
829 egyéb kiegészítõ gazdasági tevékenység.
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8.3. Az intézmény jogosult alaptevékenységén kívül vállalkozási tevékenységként – alapfeladatai ellátásának sé-
relme nélkül – külsõ megbízók, megrendelõk részére oktatási, kutatási, fejlesztõ, szaktanácsadó, szolgáltató s
egyéb feladatok ellátására. Az e tevékenység keretében végzett szolgáltatás, termékelõállítás értékesítésébõl szár-
mazó bevételnek fedeznie kell a tevékenységet terhelõ összes kiadást – beleértve az üzemeltetési, fenntartási ki-
adások tevékenységre jutó arányos hányadát is – a bevétel fel nem használható részének figyelembevétele mellett.
A vállalkozási tevékenység bevétele nem haladhatja meg két egymást követõ évben az összbevétel egyharmadát.

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

8.3.1. Az intézmény vállalkozási tevékenységet jelenleg nem folytat.

9. Az intézmény szervezeti tagolása (az 1. számú mellékletnek megfelelõen):

9.1. Az intézményben oktatási, tudományos kutatási szervezeti egységként pedagógiai fakultás, mûszaki és gazdálkodá-
si fakultás, gazdálkodástudományi intézet, valamint 12 tanszék mûködik.

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

9.2. Az intézményben könyvtár és médiatár, informatikai és oktatástechnikai osztály, pályázati iroda, kollégiumok, hall-
gatói, tanulmányi ügyeket intézõ osztályok, továbbá gyakorlati képzéshez kapcsolódó közoktatási, mérõtelepi feladato-
kat ellátó szervezeti egységek mûködnek.

9.3. Az intézmény mûködtetési feladatainak ellátásához funkcionális szervezeti egységként rektori hivatalt, gazdasági
igazgatóságot tart fenn, valamint belsõ ellenõrzést 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, 370334/1997/0100 számú vagyonkezelési szerzõdéssel.

10.2. Az intézmény tulajdonában jelenleg ingatlan nincs.

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 2800 fõ, amely számított hallgatói lét-

számként 1774 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.
Eötvös Mûvelõdési Egyesület alapszabálya
Óvó- és Tanítóképzõk Egyesületének alapszabálya
Módszertani Kabinet alapszabálya

13. Az alapító okirat a 15237-9/2006. számú alapító okirat módosításával készült és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat szövegét tartalmazza.

14. Jelen alapító okirat az aláírás napján lép hatályba.

Budapest, 2008. február 29.

3365-6/2008.
Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter
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A vagyonkezelésben lévõ ingatlanok összesítõ kimutatása

2. számú melléklet
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Sor-
szám

Cím

Hrsz.
Mûvelési ág,
megnevezés

Terület
(m2)

Vagyon-
kezelési
hányad

Beépítetlen
terület (m2)

Felépítmények
száma (db)

Beépített
terület (m2)

Védettség
jellege

Szerzõdéskori
nyilvántartott
vagy becsült
érték (eFt)település utca, házszám

1. Baja Bezerédi utca 15. 719 általános iskola 4 863 1/1 132 1 4 731 - 140 991

2. Baja Bezerédi utca 15. 720/1 sporttelep 4 764 1/1 4 764 - 118

3. Baja Bezerédi utca 1. 753 általános iskola 589 1/1 208 1 381 - 5 384

4. Baja Flórián u. 20. 1197 általános iskola 2 593 1/1 968 2 1 625 - 13 816

5. Baja Csillag u. 4. 1199 általános iskola 628 1/1 84 1 544 - 2 101

6. Baja Szegedi u. 2. 735/1 fõiskola 9 684 1/1 4 549 2 5 135 - 94 483

7. Baja Szabadka u. 1. 735/2 fõiskola 4 288 1/1 1 869 1 2 419 - 26 827

8. Baja Szabadka u. 3. 735/3 sporttelep 1 339 1/1 1 1 339 - 23 265

9. Baja Deszkás u. 2. 972/2 kollégium 5 261 1/1 1 884 1 3 377 - 84 600

10. Baja Deszkás u. 2. 972/1 udvar, kerítés 3 224 1/1 3 224 - 37

11. Baja Bajcsy-Zsilinszki u. 12. 5342/2 fõiskola 44 094 1/1 37 789 4 8 618 - 69 450

12. Baja Széchenyi u. 18. 559 kollégium 1 743 1/1 1 267 1 476 - 23 476

13. Magyaregregy Külterület 0212 épület, udvar 2 411 1/1 2 175 1 236 - 2 751

14. Érsekcsanád Külterület 0149/8 épület, udvar 1 095 1/1 928 1 167 tájvédelmi körzet 464



Pályázati felhívás
felsõoktatási intézmények vezetõi, oktatói és egyéb álláshelyeinek betöltésére

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARA
pályázatot hirdet a
Pénzügyi Jogi Tanszékén
egyetemi tanársegédi állásra

A pályázó feladata a Pénzügyi Jogi Tanszék által meghirdetett szemináriumok, alternatív és fakultatív foglalkozások tar-
tása, illetve a jogász esti és levelezõ képzésben, továbbá az igazságügyi és a társadalombiztosítási szakemberképzésben
való oktatás, elõadások tartása. Folyamatos tudományos kutatói tevékenység végzése a pénzügyi jog, ezen belül elsõsor-
ban az államháztartási jog terén, továbbá közremûködés azoknak a tanszéki feladatoknak az ellátásában, amelyek a tan-
székre a kari és egyetemi feladatokból hárulnak. A pályázótól elvárt, hogy jogtudományi doktori képzésben PhD-foko-
zatot szerezzen.

Pályázati feltételek:
– állam- és jogtudományi egyetemi végzettség,
– legalább egyéves részvétel jogtudományi doktori képzésben,
– a pénzügyi jog területén állam- és jogtudományi egyetemi képzés keretében végzett legalább egyéves oktatási tevé-
kenység,
– az angol vagy a német nyelv minimum középfokú, C típusú, államilag elismert nyelvvizsgával igazolt ismerete, továb-
bá az említett két nyelv közül a másik legalább középfokú, B típusú, államilag elismert nyelvvizsgával igazolt ismerete,
– erkölcsi alkalmasság.

Az egyetemi tanársegéd kinevezése határozatlan idõre szól.

A pályázatokat a felhívás megjelenésétõl számított 30 napon belül az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar dékánjához
kell benyújtani az alábbi mellékletekkel:
– részletes szakmai önéletrajz,
– egyetemi végzettséget igazoló okirat,
– doktori képzésben való részvétel igazolása,
– nyelvtudást igazoló okiratok,
– erkölcsi bizonyítvány.

Nemzetközi Jogi Tanszéken
tanársegédi állásra

A pályázó feladata a Nemzetközi Jogi Tanszék által meghirdetett elõadások, szemináriumok, alternatív és fakultatív fog-
lalkozások tartása, a levelezõ képzésben való oktatás, folyamatos tudományos kutatói tevékenység végzése a nemzetkö-
zi jog, valamint az európai jog területén, továbbá közremûködés azoknak a feladatoknak az ellátásában, amelyek a kari
és egyetemi feladatokból hárulnak a tanszékre.

Pályázati feltételek:
– állam- és jogtudományi egyetemi végzettség,
– a jogtudományi doktori képzés sikeres befejezése,
– legalább kétéves oktatási tevékenység a nemzetközi jog, valamint az európai közjog és politika egyetemi oktatása te-
rén,
– felsõfokú angol C típusú, államilag elismert nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékû módon igazolt nyelvismeret, to-
vábbá egy másik idegen nyelv legalább középfokú, C típusú, államilag elismert nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékû
módon igazolt ismerete,
– publikációs és fordítói, illetve szerkesztõi tevékenység,
– erkölcsi alkalmasság.
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Elõnynek számít:
– a nemzetközi kapcsolatok vagy a politikatudomány terén szerzett egyetemi végzettség,
– külföldi nemzetközi jogi szakképzésben való részvétel, illetve külföldön szerzett képesítés,
– további idegen nyelv közép- vagy felsõfokú, C típusú, államilag elismert nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékû mó-
don igazolt ismerete.

Az egyetemi tanársegéd kinevezése határozatlan idõre szól, de az egyetem elvárja, hogy a kinevezett tanársegéd a jog-
szabályban meghatározottak alapján elõírt határidõn belül PhD-fokozatot szerezzen.
A pályázatokat a felhívás megjelenésétõl számított 30 napon belül az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar dékánjához
kell benyújtani az alábbi mellékletekkel:
– részletes szakmai önéletrajz,
– egyetemi végzettséget igazoló okirat,
– doktori képzésben való részvétel igazolása,
– nyelvtudást igazoló okiratok,
– publikációs jegyzék,
– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

Büntetõjogi Tanszékére
részmunkaidõs adjunktusi állás betöltésére

A kinevezésre kerülõ adjunktus feladatai:
– részvétel a Büntetõjog címû tárgy oktatásában valamennyi szemeszterben, ezen belül elõadások, gyakorlati órák, alter-
natív órák, illetve szemináriumok tartása,
– vizsgáztatás (kollokviumokon és záróvizsgákon is),
– témavezetõként közremûködés évfolyam- és szakdolgozatok elkészítésénél,
– részvétel a tanszék kutatási programjaiban, a kutatási eredmények publikálása,
– közremûködés oktatói segédanyagok, jegyzetek, tankönyvrészlet megírásában.

Pályázati feltételek:
– állam- és jogtudományi egyetemi végzettség,
– jogi szakvizsga,
– állam- és jogtudományi PhD tudományos fokozat,
– legalább négy év egyetemi oktatásban szerzett tapasztalat,
– rendszeres tudományos tevékenység,
– két európai nyelv államilag elismert nyelvvizsgával igazolt ismerete (az elbírálásnál a francia nyelv ismerete elõnyt je-
lent).

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– az egyetemi végzettséget, idegennyelv-tudást, PhD-fokozatot és a szakvizsgát igazoló okiratokat,
– magyar nyelvû publikációk jegyzékét,
– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

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 MISKOLCI EGYETEM rektora
pályázatot hirdet a
MÛSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR
GEOFIZIKAI ÉS TÉRINFORMATIKAI INTÉZETÉBE
tudományos segédmunkatársi munkakörre

A kinevezendõ tudományos segédmunkatárs feladata az intézetigazgató irányításával az intézet oktató- és kutatómunká-
jában való részvétel. Kiemelt feladata a tanszéki mérési kapacitás mûszeres biztosítása, az adatfeldolgozás és geoinfor-
matika szoftveres hátterének szinten tartása és fejlesztése, a Geofizika Tanszéken folyó szakmai-tudományos munkában
való részvétel, valamint a hallgatók gyakorlati képzésében való közremûködés. További feladata az intézet hazai és nem-
zetközi szakmai kapcsolatainak fejlesztésében való közremûködés, kutatási pályázatok készítése és azokban való
részvétel.
A pályázat feltételei: a szakterületen szerzett egyetemi szintû geofizikus mérnöki és mérnök informatikus oklevél és a
PhD-képzés keretében folytatott tanulmányok lezárását igazoló abszolutórium.
A tudományos segédmunkatársi kinevezés 2008. szeptember 1-jétõl határozott idõtartamra (3 évre) szól.

GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR
Robert Bosch Mechatronikai Tanszékére
két fõ tanársegédi munkakörre

A kinevezendõ tanársegédek feladata a mechatronika témakörébe esõ tantárgyak gyakorlatainak vezetése, laboratóriumi
gyakorlatok tartása, továbbá projektfeladatok, szakdolgozatok, diplomamunkák konzultálása, valamint mechatronikai
kutatások végzése. További feladatuk a laboratóriumi gyakorlatokhoz útmutatók, segédletek összeállítása.
A pályázat feltételei: gépészmérnöki vagy mérnök informatikus vagy villamosmérnöki egyetemi oklevél, középfokú, C
típusú, államilag elismert vagy azzal egyenértékû angol és/vagy német nyelvvizsga-bizonyítvány.
Elõnyt élvez az a pályázó, aki PhD-abszolutóriummal rendelkezik.

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
ÜZLETI INFORMÁCIÓGAZDÁLKODÁSI ÉS MÓDSZERTANI INTÉZET
Számviteli Intézeti Tanszékre
egyetemi tanársegédi munkakörre

A kinevezés várható idõpontja: 2008. augusztus 25.

Az egyetemi tanársegéd feladata szemináriumok vezetése, konzultációk megtartása, a Számviteli Intézeti Tanszék által
gondozott Számvitel alapjai, Pénzügyi számvitel és Könyvvizsgálat tárgyak oktatásában és a tanszék tudományos-kuta-
tási tevékenységében való részvétel.
A pályázat feltételei: a kinevezendõ egyetemi tanársegédnek szakirányú egyetemi végzettséggel, megkezdett PhD-tanul-
mányokkal kell rendelkeznie.

VILÁG- ÉS REGIONÁLIS GAZDASÁGTAN INTÉZET
Világgazdaságtani Intézeti Tanszékére
egyetemi tanársegédi munkakörre

A kinevezés várható idõpontja: 2008. augusztus 25.

Az egyetemi tanársegéd feladata szemináriumok vezetése, konzultációk megtartása, Világgazdaságtani Intézeti Tanszék
által gondozott Nemzetközi és regionális gazdasági kapcsolatok, EU-politikák, EU regionális politikája, Nemzetközi
szállítmányozás címû tárgyak oktatásában és a tanszék kutatási tevékenységében való részvétel.
A pályázat feltételei: a kinevezendõ egyetemi tanársegédnek szakirányú egyetemi végzettséggel, befejezett PhD-tanul-
mányokkal, valamint oktatási gyakorlattal kell rendelkeznie.
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IDEGENNYELVI OKTATÁSI KÖZPONTBA
adjunktusi munkakörre

A kinevezendõ adjunktus feladata: a Mûszaki Földtudományi Karon, a Mûszaki Anyagtudományi Karon, a Bölcsészettu-
dományi Karon, az Egészségtudományi Karon és a Bartók Béla Zenemûvészeti Intézetben órarendi beosztástól függõen
angol és orosz nyelvbõl általános és szaknyelvi nyelvvizsga felkészítõ kurzusok tartása, gyakorlatvezetõi feladatok ellátá-
sa, oktatási anyagok és segédletek készítése, továbbá mûszaki és gazdasági szaknyelvi kutatómunkában való részvétel.
A pályázat feltételei: tudományegyetemen szerzett angol nyelv és irodalom és orosz nyelv és irodalom szakos középis-
kolai tanári oklevél, doktorjelölti jogviszony.
Elõnyt élvez az a pályázó, aki szaknyelvoktatási tapasztalattal, továbbá általános és szaknyelvi államilag elismert nyelv-
vizsgáztatási gyakorlattal rendelkezik, és nyelvészeti területen elért kutatási eredményeit hazai és nemzetközi publiká-
ciókban közzétette.

A pályázatok benyújtásának általános feltételei:
A pályázóknak a felsõoktatási törvény, valamint az 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseiben elõír-
takon túlmenõen meg kell felelniük a Miskolci Egyetem Szervezeti és Mûködési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Mûkö-
dési rend és II. kötet Foglalkoztatási követelményrendszerében (http://www.unimiskolc.hu/public/egyetemi_dokumen-
tumok/III/1/fkr.doc) foglalt feltételeknek, továbbá az álláshelyre megfogalmazott speciális követelményeknek.

A pályázathoz a következõket kell csatolni:
a) részletes szakmai önéletrajzot, amelynek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:
aa) a pályázó munkahelyének megnevezését, beosztását, szakmai díjait, idegennyelv-tudását,
ab) szakmai, illetõleg oktatási, kutatási, tudományos vagy mûvészeti munkáját,
ac) hazai és nemzetközi, tudományos, illetõleg szakmai szervezetekben végzett munkáját,
ad) a nemzetközi tudományos életben való részvételét,
ae) fontosabb szakmai útjait,
b) publikációs jegyzéket,
c) nyilatkozatot az egyetemen kívül fennálló munkaviszonyáról, jogviszonyairól, azok tartalmáról és idõbeli behatárolt-
ságáról,
d) az adatvédelmi törvény alapján készült nyilatkozatot, hogy a pályázati anyagot a vonatkozó jogszabály és az egyetem
szervezeti és mûködési szabályzata szerint erre jogosult személyek, bizottságok és testületek megismerhetik,
e) a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-ismeretet, illetve szakmai díjait igazoló okmá-
nyok hiteles másolatát,
f) három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.

A kari pályázatokkal kapcsolatos kérdésekkel a karok dékáni hivatalaihoz lehet fordulni. Egyéb kérdésekben a Humán-
politikai Iroda munkatársai [tel.: (46) 565-111/10-39] nyújtanak segítséget.
A pályázatokat az Oktatási Közlönyben való közzétételtõl számított 30 napon belül egy eredeti és két másolati példány-
ban kell a Miskolci Egyetem rektorához címezve, az egyetem Humánpolitikai Irodájába (3515 Miskolc-Egyetemváros,
A/4. épület, 210. szoba) benyújtani, ahol a szabályzatok megtekinthetõk. (A fenti határidõbe a közzététel napja beleszá-
mít.)
A pályázatok elbírálásának várható határideje: 2008. július 31.

Dr. Patkó Gyula s. k.,
rektor

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM rektora
pályázatot hirdet az
ERDÕMÉRNÖKI KAR – Sopron
NÖVÉNYTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI INTÉZETÉBE
fõállású, teljes munkaidõs tanársegédi álláshely betöltésére

A munkakör betöltendõ 2008. szeptember 1-jétõl.

A kinevezendõ tanársegéd oktatási feladata:
– Általános növénytan (természetvédelmi mérnök, vadgazda mérnök nappali és levelezõs) gyakorlatainak tartása,
– Alkalmazott növénytan (vadgazda mérnök nappali és levelezõs) gyakorlatainak tartása,
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– Növényhatározási gyakorlatok (erdõmérnök, környezetmérnök, természetvédelmi mérnök, vadgazda mérnök nappali
és levelezõs) címû tantárgyak tartása,
– Növényrendszertan (erdõmérnök) gyakorlatainak tartása,
– Növényrendszertan (természetvédelmi mérnök) gyakorlatainak tartása,
– Növényvilág védelme (természetvédelmi mérnök) gyakorlatainak tartása.

Kutatási feladatok: részvétel az intézet megbízásos és kutatási feladatainak végrehajtásában.

Egyéb feladatok:
– az intézeti herbáriumok õrzése, bõvítése,
– a hallgatói bemutató herbáriumi szoba õrzése, fejlesztése.

A tanársegéd alkalmazási követelményei (SzMSz II. Foglalkoztatási követelményrendszer 11. §):
a) rendelkezzen a tárgyi kutatáshoz szükséges legalább egyéves szakmai gyakorlattal, amelybe az eredményes tudomá-
nyos diákköri tevékenység vagy a demonstrátori megbízás is beszámítható,
b) kezdje meg a doktori képzést (igazolt doktoranduszhallgatói jogviszony),
c) a graduális szintet meghaladóan ismerje az oktatott tantárgyat,
d) legyen alkalmas gyakorlatok vezetésére,
e) rendelkezzen a tantárgy jellegének megfelelõ gyakorlati ismeretekkel,
f) a nyelvvizsga-követelmény kari kompetencia.

A pályázat elbírálása során elõnyben részesülnek a középfokú, C típusú vagy azzal egyenértékû nyelvvizsgával rendel-
kezõk.

A pályázatnak tartalmaznia kell (SzMSz II. Foglalkoztatási követelményrendszer 39/B. §):
– személyi adatait, lakcímét,
– jelenlegi munkahelyét, munkakörét, beosztását, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyait,
– tudományos fokozatát, szakmai díjait, idegennyelv-tudását,
– szakmai tudományos munkáját, terveit,
– hazai és nemzetközi tudományos, illetve szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét, a nemzetközi tudomá-
nyos életben való részvételét,
– a szervezeti egység (intézet) vezetésével kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit.

A pályázatokhoz mellékelni kell [SzMSz II. Foglalkoztatási követelményrendszer 39/B. § (3)]:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– fontosabb publikációk és tudományos munkák vagy mûvészeti alkotások, sporttevékenység jegyzékét,
– három hónapnál nem régebbi érvényes erkölcsi bizonyítványt,
– személyi adatlapot,
– nyilatkozatot, amelyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagába az arra illetékes személyek és testületek
betekinthetnek.

A pályázattal kapcsolatos bõvebb felvilágosítást a Növénytani és Természetvédelmi Intézet igazgatója nyújt.
A pályázatokat két példányban, az Oktatási Közlönyben történõ megjelenést követõ 30 napon belül a Nyugat-magyaror-
szági Egyetem Erdõmérnöki Kar dékánjának (9400 Sopron, Ady Endre u. 5.) kell benyújtani.
A pályázat elbírálása a benyújtási határidõt követõ 3 hónapon belül.

Prof. Dr. Faragó Sándor s. k.,
rektor
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A PANNON EGYETEM
pályázatot hirdet a
MÉRNÖKI KAR
KÖRNYEZETMÉRNÖKI INTÉZET
intézetigazgatói tisztségének betöltésére

A kinevezendõ intézetigazgató feladata az intézet oktató-kutató munkájának vezetése, koordinálása, racionalizálása, az
intézet adminisztrációs és gazdasági tevékenységének irányítása; kapcsolattartás a kar vezetésével, az egységéhez tarto-
zó szakok vezetõivel. Aktívan vegyen részt az egyetemi, kari és tudományos szervezetek munkájában. Feladata továbbá
az intézet fejlesztése, a fenntartható személyzeti politika kialakítása, a hazai és nemzetközi szakmai és gazdasági kapcso-
latok ápolása, bõvítése.
A pályázónak rendelkeznie kell szakirányú egyetemi végzettséggel, tudományos minõsítéssel, az általa mûvelt tudo-
mányterület átfogó ismeretével, nemzetközi szintû szakmai, tudományos tevékenységgel, legalább tízéves egyetemi ok-
tatói gyakorlattal, egy világnyelv elõadói szintû ismeretével. Pályázatában részletesen ki kell fejtenie az intézet korszerû
oktatási tevékenységére és gazdasági menedzselésére vonatkozó elképzeléseit. Kutatómunkája legyen összhangban az
intézet profiljával.
A pályázat elbírálására legkésõbb a beadási határidõ lejártát követõ 90 napon belül kerül sor.
A pályázat beadási határideje: a megjelenéstõl számított 30 napon belül.
A pályázathoz szükséges formanyomtatványok, további információk a Személyzeti osztályon szerezhetõk be [8200
Veszprém, Egyetem u. 10., telefon: (88) 624-236].

RADIOKÉMIAI ÉS RADIOÖKOLÓGIAI INTÉZET
intézetigazgatói tisztségének betöltésére

A kinevezendõ intézetigazgató feladata az intézet oktató-kutató munkájának vezetése, koordinálása, racionalizálása, az
intézet adminisztrációs és gazdasági tevékenységének irányítása; kapcsolattartás a kar vezetésével, az egységéhez tarto-
zó szakok vezetõivel. Aktívan vegyen részt az egyetemi, kari és tudományos szervezetek munkájában. Feladata továbbá
az intézet fejlesztése, a fenntartható személyzeti politika kialakítása, a hazai és nemzetközi szakmai és gazdasági kapcso-
latok ápolása, bõvítése.
A pályázónak rendelkeznie kell szakirányú egyetemi végzettséggel, tudományos minõsítéssel, az általa mûvelt tudo-
mányterület átfogó ismeretével, nemzetközi szintû szakmai, tudományos tevékenységgel, legalább tízéves egyetemi ok-
tatói gyakorlattal, egy világnyelv elõadói szintû ismeretével. Pályázatában részletesen ki kell fejtenie az intézet korszerû
oktatási tevékenységére és gazdasági menedzselésére vonatkozó elképzeléseit. Kutatómunkája legyen összhangban az
intézet profiljával.
A pályázat elbírálására legkésõbb a beadási határidõ lejártát követõ 90 napon belül kerül sor.
A pályázat beadási határideje: a megjelenéstõl számított 30 napon belül.
A pályázathoz szükséges formanyomtatványok, további információk a Személyzeti osztályon szerezhetõk be [8200
Veszprém, Egyetem u. 10., telefon: (88) 624-236].

Dr. Rédey Ákos s. k.,
rektor

A SZENT ISTVÁN EGYETEM
MEZÕGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR dékánja
pályázatot hirdet a
KÖRNYEZET- ÉS TÁJGAZDÁLKODÁSI INTÉZET
Természetvédelmi és Tájökológiai Tanszékére
tudományos fõmunkatársi munkakör betöltésére

Általános követelmények:
A pályázónak meg kell felelnie a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény elõírásainak, illetve a Szent István
Egyetem Szervezeti és Mûködési Szabályzatának 4. sz. mellékletét képezõ, az egyetem foglalkoztatási követelmény-
rendszerében foglalt feltételeknek.
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A tudományos fõmunkatárs feladatai:
– részvétel a természetvédelmi mérnök BSc- és MSc-képzés elméleti és gyakorlati oktatásában, elõadások tartásában,
valamint tantárgyi programok és tematikák kidolgozásában, azok folyamatos fejlesztésében és a vizsgáztatásban,
– részvétel a tanszék által mûvelt kutatási feladatokban, önálló kutatási témák kidolgozása és gondozása,
– részvétel a tanszék pályázati tevékenységében, önálló pályázati vezetõi tevékenység folytatása,
– önálló kutatások végzése, szakcikkek publikálása,
– önállóan és társszerzõként könyvek írása, szerkesztése,
– hallgatók konzulensi feladatainak ellátása,
– az egyetemi TDK- és diplomamunkák elkészítésében rendszeres konzulensi tevékenység,
– hazai és nemzetközi tudományos fórumokon a tudományterületének színvonalas képviselete, szakmai-tudományos
kapcsolatok kiépítése és ápolása,
– tevékeny részvétel az egyetemi közéletben.

A pályázat elnyerésének feltételei:
– egyetemi végzettség,
– a pályázó rendelkezzék PhD-fokozattal,
– alkalmas legyen idegen nyelven elõadást tartani,
– legalább 10 éves természetvédelmi szakmai és a felsõfokú oktatásban – oktatóként, tanszéki mérnökként szerzett
legalább négyéves kutatói gyakorlat vagy köztisztviselõi feladatok ellátása mellett végzett címzetes oktatói tevékeny-
ség,
– a természetvédelem, a tájvédelem és az ehhez kapcsolódó tudományterületek alapos ismerete,
– államigazgatási és irányítási gyakorlat a természetvédelem területén,
– hazai és nemzetközi természetvédelmi szervezetek munkájában való részvétel.

A pályázatoknak tartalmazniuk kell:
– a pályázó jelenlegi munkahelyét és beosztását,
– a pályázó önéletrajzát, amely tartalmazza a szakmai-tudományos tevékenységét, tudományos kutatói és oktatómunká-
jának részletes leírását,
– jelentõsebb külföldi tanulmányútjait, hazai és nemzetközi szervezetekben végzett munkáját,
– amennyiben lehetõség van rá, hazai és külföldi referenciák másolatait,
– tudományos, valamint az oktatómunkájára vonatkozó jövõbeni terveit, részletes elképzeléseit.

A pályázatokhoz mellékelni kell:
– magyar és idegen nyelvû, eddigi kutatási eredményeirõl szóló, nyilvános bemutatkozó elõadás összefoglalóját,
– az elmúlt öt év 10 legfontosabb publikációjának (impaktfaktoros cikk esetén az impaktfaktor megjelölésével) és
10 legfontosabb citációjának jegyzékét,
– az iskolai végzettséget, tudományos fokozatot, nyelvvizsgákat igazoló oklevelek és bizonyítványok másolatait,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, az egyetem közalkalmazottjának pályázata esetén a személyzeti
nyilvántartásban meglévõ okmányokra elegendõ hivatkozni,
– a kar dékáni hivatalában beszerezhetõ személyi adatlapot és az adatvédelmi törvény alapján készült nyilatkozatot a pá-
lyázati anyag kezelésérõl.

A tudományos fõmunkatársi kinevezés határozott idõre szól.
A pályázat beadási határideje az Oktatási Közlönyben történõ megjelenéstõl számított 30. nap. A pályázatokat a kar dé-
kánjának kell benyújtani 5 példányban. A pályázat elbírálása a beadási határidõ lejártát követõ 30 napon belül történik.
A pályázatokkal kapcsolatos részletes felvilágosítást a Mezõgazdaság- és Környezettudományi Kar Dékáni Hivatala ad. Szent
István Egyetem Mezõgazdaság- és Környezettudományi Kar – 2103 Gödöllõ, Páter Károly u. 1. Telefon: (28) 522-005.

Dr. Csányi Sándor s. k.,
egyetemi tanár, dékán
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AZ EÖTVÖS JÓZSEF FÕISKOLA
PEDAGÓGIAI FAKULTÁSA
pályázatot hirdet a
PEDAGÓGUSKÉPZÕ INTÉZETBE
intézetvezetõi megbízásra

Az intézetvezetõ feladata:
Képviseli az intézetet a fõiskola és a fakultások vezetõ szerveinél.
Szervezi és irányítja az intézet oktató, tudományos, gazdasági és humánpolitikai munkáját.
Összehangolja az intézeten belül mûködõ szakcsoportok tevékenységét, irányítja és felügyeli az intézethez tartozó szak-
csoportvezetõk munkáját és az adminisztrációt. Ösztönzi az intézeti pályázati tevékenységet, koordinálja a minõségbiz-
tosítási feladatokat. Együttmûködik az Intézeti Tanáccsal.
Az intézetvezetõi megbízásra az EJF fõállású fõiskolai tanárai és docensei pályázhatnak.
Pályázati feltétel: a pályázó a megbízás 3 éve alatt nem tölti be a 65. életévét.
A megbízás 2008. szeptember 1-jével kezdõdõen 3 évre szól.

A pályázathoz mellékelni kell:
– intézetvezetõi programját,
– eddig végzett intézetvezetõi munkájáról készült beszámolót,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a végzettséget és szakképzettséget, tudományos fokozatot, fõiskolai tanári, docensi kinevezést, az idegennyelv-tudást
tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– fontosabb publikációk, tudományos díjak jegyzékét,
– 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 jogosultak megismerhetik.

A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben történõ megjelenéstõl számított 30 napon belül.
A pályázatot Prof. Dr. Majdán János rektor nevére címezve (Eötvös József Fõiskola 6500 Baja, Szegedi út 2.) kell be-
nyújtani.

ANDRAGÓGIAI ÉS KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI INTÉZETBE
intézetvezetõi megbízásra

Az intézetvezetõ feladata:
Képviseli az intézetet a fõiskola és a fakultások vezetõ szerveinél.
Szervezi és irányítja az intézet oktató, tudományos, gazdasági és humánpolitikai munkáját.
Összehangolja az intézeten belül mûködõ szakcsoportok tevékenységét, irányítja és felügyeli az intézethez tartozó szak-
csoportvezetõk munkáját és az adminisztrációt. Ösztönzi az intézeti pályázati tevékenységet, koordinálja a minõségbiz-
tosítási feladatokat. Együttmûködik az Intézeti Tanáccsal.
Az intézetvezetõi megbízásra az EJF fõállású fõiskolai tanárai és docensei pályázhatnak.
Pályázati feltétel: a pályázó a megbízás 3 éve alatt nem tölti be a 65. életévét.
A megbízás 2008. szeptember 1-jével kezdõdõen 3 évre szól.

A pályázathoz mellékelni kell:
– intézetvezetõi programját,
– eddig végzett intézetvezetõi munkájáról készült beszámolót,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a végzettséget és szakképzettséget, tudományos fokozatot, fõiskolai tanári, docensi kinevezést, az idegennyelv-tudást
tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– fontosabb publikációk, tudományos díjak jegyzékét,
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– 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 jogosultak megismerhetik.

A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben történõ megjelenéstõl számított 30 napon belül.
A pályázatot Prof. Dr. Majdán János rektor nevére címezve (Eötvös József Fõiskola 6500 Baja, Szegedi út 2.) kell be-
nyújtani.

NEMZETISÉGI ÉS IDEGENNYELVI INTÉZETBE
intézetvezetõi megbízásra

Az intézetvezetõ feladata: képviseli az intézetet a fõiskola és a fakultások vezetõ szerveinél. Szervezi és irányítja az inté-
zet oktató, tudományos, gazdasági és humánpolitikai munkáját. Összehangolja az intézeten belül mûködõ szakcsoportok
tevékenységét, irányítja és felügyeli az intézethez tartozó szakcsoportvezetõk munkáját és az adminisztrációt. Ösztönzi
az intézeti pályázati tevékenységet, koordinálja a minõségbiztosítási feladatokat. Együttmûködik az Intézeti Tanáccsal.
Az intézetvezetõi megbízásra az EJF fõállású fõiskolai tanárai és docensei pályázhatnak.
Pályázati feltétel: a pályázó a megbízás 3 éve alatt nem tölti be a 65. életévét.
A megbízás 2008. szeptember 1-jével kezdõdõen 3 évre szól.

A pályázathoz mellékelni kell:
– intézetvezetõi programját,
– eddig végzett intézetvezetõi munkájáról készült beszámolót,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a végzettséget és szakképzettséget, tudományos fokozatot, fõiskolai tanári, docensi kinevezést, az idegennyelv-tudást
tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– fontosabb publikációk, tudományos díjak jegyzékét,
– 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 jogosultak megismerhetik.

A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben történõ megjelenéstõl számított 30 napon belül.
A pályázatot Prof. Dr. Majdán János rektor nevére címezve (Eötvös József Fõiskola 6500 Baja, Szegedi út 2.) kell be-
nyújtani.

MÛSZAKI ÉS GAZDÁLKODÁSI FAKULTÁSA
pályázatot hirdet a
VÍZELLÁTÁSI ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI INTÉZETBE
intézetvezetõi megbízásra

Az intézetvezetõ feladata:
Képviseli az intézetet a fõiskola és a fakultások vezetõ szerveinél.
Szervezi és irányítja az intézet oktató, tudományos, gazdasági és humánpolitikai munkáját.
Összehangolja az intézeten belül mûködõ szakcsoportok tevékenységét, irányítja és felügyeli az intézethez tartozó szak-
csoportvezetõk munkáját és az adminisztrációt. Ösztönzi az intézeti pályázati tevékenységet, koordinálja a minõségbiz-
tosítási feladatokat. Együttmûködik az Intézeti Tanáccsal.
Az intézetvezetõi megbízásra az EJF fõállású fõiskolai tanárai és docensei pályázhatnak.
Pályázati feltétel: a pályázó a megbízás 3 éve alatt nem tölti be a 65. életévét.
A megbízás 2008. szeptember 1-jével kezdõdõen 3 évre szól.

A pályázathoz mellékelni kell:
– intézetvezetõi programját,
– eddig végzett intézetvezetõi munkájáról készült beszámolót,
– részletes szakmai önéletrajzot,
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– a végzettséget és szakképzettséget, tudományos fokozatot, fõiskolai tanári, docensi kinevezést, az idegennyelv-tudást
tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– fontosabb publikációk, tudományos díjak jegyzékét,
– 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 jogosultak megismerhetik.

A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben történõ megjelenéstõl számított 30 napon belül.
A pályázatot Prof. Dr. Majdán János rektor nevére címezve (Eötvös József Fõiskola 6500 Baja, Szegedi út 2.) kell be-
nyújtani.

VÍZÉPÍTÉSI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI INTÉZETBE
intézetvezetõi megbízásra

Az intézetvezetõ feladata:
Képviseli az intézetet a fõiskola és a fakultások vezetõ szerveinél.
Szervezi és irányítja az intézet oktató-, tudományos, gazdasági és humánpolitikai munkáját.
Összehangolja az intézeten belül mûködõ szakcsoportok tevékenységét, irányítja és felügyeli az intézethez tartozó szak-
csoportvezetõk munkáját és az adminisztrációt. Ösztönzi az intézeti pályázati tevékenységet, koordinálja a minõségbiz-
tosítási feladatokat. Együttmûködik az Intézeti Tanáccsal.
Az intézetvezetõi megbízásra az EJF fõállású fõiskolai tanárai és docensei pályázhatnak.
Pályázati feltétel: a pályázó a megbízás 3 éve alatt nem tölti be a 65. életévét.
A megbízás 2008. szeptember 1-jével kezdõdõen 3 évre szól.

A pályázathoz mellékelni kell:
– intézetvezetõi programját,
– eddig végzett intézetvezetõi munkájáról készült beszámolót,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a végzettséget és szakképzettséget, tudományos fokozatot, fõiskolai tanári, docensi kinevezést, az idegennyelv-tudást
tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– fontosabb publikációk, tudományos díjak jegyzékét,
– 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 jogosultak megismerhetik.

A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben történõ megjelenéstõl számított 30 napon belül.
A pályázatot Prof. Dr. Majdán János rektor nevére címezve (Eötvös József Fõiskola 6500 Baja, Szegedi út 2.) kell be-
nyújtani.

GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI INTÉZETBE
intézetvezetõi megbízásra

Az intézetvezetõ feladata:
Képviseli az intézetet a fõiskola és a fakultások vezetõ szerveinél.
Szervezi és irányítja az intézet oktató, tudományos, gazdasági és humánpolitikai munkáját.
Összehangolja az intézeten belül mûködõ szakcsoportok tevékenységét, irányítja és felügyeli az intézethez tartozó szak-
csoportvezetõk munkáját és az adminisztrációt. Ösztönzi az intézeti pályázati tevékenységet, koordinálja a minõségbiz-
tosítási feladatokat. Együttmûködik az Intézeti Tanáccsal.
Az intézetvezetõi megbízásra az EJF fõállású fõiskolai tanárai és docensei pályázhatnak.
Pályázati feltétel: a pályázó a megbízás 3 éve alatt nem tölti be a 65. életévét.
A megbízás 2008. szeptember 1-jével kezdõdõen 3 évre szól.
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A pályázathoz mellékelni kell:
– intézetvezetõi programját,
– eddig végzett intézetvezetõi munkájáról készült beszámolót,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a végzettséget és szakképzettséget, tudományos fokozatot, fõiskolai tanári, docensi kinevezést, az idegennyelv-tudást
tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– fontosabb publikációk, tudományos díjak jegyzékét,
– 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 jogosultak megismerhetik.

A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben történõ megjelenéstõl számított 30 napon belül.
A pályázatot Prof. Dr. Majdán János rektor nevére címezve (Eötvös József Fõiskola 6500 Baja, Szegedi út 2.) kell be-
nyújtani.

Prof. Dr. Majdán János s. k.,
rektor

Pályázati felhívás
nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetõi állásaira

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

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

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

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

meg.

Rövidítések:

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

Óvodavezetõ

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

1. 2. 3. 4.

Adásztevel Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
8561 Adásztevel,
Árpád u. 22.
Tel./fax: (89) 354-759

Közös Fenntartású
Adászteveli Napközi
Otthonos Óvoda
8561 Adásztevel,
Árpád u. 95.
Óvodavezetõ

Fõiskolai szintû német
nemzetiségi óvodapeda-
gógusi v., legalább 5 év
óvodapedagógus-mun-
kakörben szerzett szgy.

ÁEI: 2008. aug. 15.
A megbízás 2013. aug. 15-ig,
5 évre szól.
Pehi: a pályázati és véleménye-
zési határidõ lejártát követõ elsõ
képviselõ-testületi ülés.
A pályázathoz csatolni kell: 30
napnál nemrégebbi b-t is.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani.
A borítékra rá kell írni:
At-134-4/2008., valamint a
munkakör megnevezését: német
nemzetiségi óvodapedagógus.
Pc.: Adásztevel Község Önkor-
mányzata
f.: Fodor Béla polgármester

Arló Nagyközség
Önkormányzati Képvi-
selõ-testülete
3663 Arló,
Ady e. út 162.
Tel.: (48) 444-190,
(48) 544-000

Összevont Óvodák
Óvodavezetõ

Óvodapedagógusi v.,
legalább 2 év szgy.
Elõny: vezetõi gyakor-
lat.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pehi: 2008. júl. 28-ig.
Juttatás: magasabb vp.: 250%,
további szakképesítés esetén tör-
vény szerinti pótlék, tp. a pót-
lékalap 18%-a,
szakkönyvvásárlás.
A pályázathoz csatolni kell: ok-
levél, vagy annak hiteles máso-
latát is.
A pályázatot írásban kell be-
nyújtani.
Pc.: Arló nagyközség polgár-
mestere
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Elek Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
5742 Elek,
Gyulai út 2.
Pf.: 17
Tel./fax: (66) 240-411

Napközi Otthonos
Óvoda
5742 Elek,
Kétegyházi út 23.
Óvodavezetõ

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát, illetve a vélemények be-
érkezését követõ testületi ülés.
A pályázathoz csatolni kell: ké-
pesítést igazoló okirat hitelesí-
tett másolatát, adatvédelmi
nyilatkozatot is.
Pc.: Pluhár László polgármester.

Gesztely Község Ön-
kormányzatának Képvi-
selõ-testülete
3715 Gesztely,
Szabadság tér 2.
Tel.: (46) 450-111
Fax: (46) 550-201
E-mail: gesz-
tely@mail.externet.hu

„Gyemekálom”
Napközi Otthonos
Óvoda
3715 Gesztely,
Posta u. 1.
Óvodavezetõ

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v. és szakkép-
zettség,
közoktatás-vezetõi
szakvizsga, legalább
5 év pedagógus-munka-
körben szerzett szgy.

ÁEI: 2008. aug. 16.
A megbízás 2018. aug. 15-ig,
10 évre szól.
Pehi: a pályázat benyújtási ha-
táridejét követõ elsõ képvise-
lõ-testületi ülés.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani.
Pc.: Hompoth Imre polgármester

Kám Község Önkor-
mányzata
9841 Kám,
Kossuth u. 26.
Tel.: (94) 575-027

Kertészkert Mûvészeti
Óvoda
9841 Kám,
Kisfaludy u. 11.
Óvodavezetõ

Felsõfokú szakirányú
v., legalább 5 év szgy.
Elõny: vezetõi gyakor-
lat.

ÁEI: 2008. aug. 15.
A megbízás 2013. aug. 15-ig,
5 évre szól.
Pehi: 2008. aug. 1.
A pályázathoz csatolni kell:
30 napnál nem régebbi b-t is.
A pályázatot A4 lapon, géppel
vagy kézzel írott formában kell
benyújtani.
Pc.: Kám Község Önkormányzata

Lánycsók és Kisnyárád
Községek Önkormány-
zatának Képviselõ-tes-
tületei
7759 Lánycsók,
Kossuth u. 3.
Tel.: (69) 564-018

Lánycsóki Óvoda
7759 Lánycsók,
Dózsa u. 30.
Óvodavezetõ

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v., legalább 5 év
szgy.
Elõny: német nyelv is-
merete.

ÁEI: 2008. aug. 16.
A megbízás 2013. aug. 15-ig,
5 évre szól.
Pehi: a pályázat benyújtására
vonatkozó határidõ lejártát kö-
vetõ 60. nap.
Pc.: Lánycsók és Kisnyárád
Községek körjegyzõje

Rád Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2613 Rád,
Petõfi u. 11.
Tel.: (27) 528-580

Napközi Otthonos
Óvoda
2613 Rád,
Rákóczi u. 2/A
Óvodavezetõ

Óvodapedagógus-mun-
kakör betöltéséhez
szükséges felsõfokú
óvodapedagógus szak-
irányú v. és szakkép-
zettség, a végzettségnek
megfelelõ legalább 5 év
szgy.
Elõny: közoktatási ve-
zetõi szakképzettség.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Pehi: a megjelenéstõl számított
60. napot követõ elsõ képvise-
lõ-testületi ülés.
A pályázathoz csatolni kell:
30 napnál nem régebbi b-t is.
Pc.: Rád Községi Önkormányzat
f.: Kosztyán Kálmán polgármes-
ter és Rutkai Róbert jegyzõ
Tel.: 06 (30) 630-9109
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Sajólászlófalva Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
3773 Sajólászlófalva,
Vörösmarty út 15.
Tel./fax: (48) 424-312

Kuckó Községi Óvoda
3773 Sajólászlófalva,
Vörösmarty út 19/A
Óvodavezetõ

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v., 5 év szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga, vezetõi gyakor-
lat.

ÁEI: 2008. aug. 16.
A megbízás 5 évre szól.
Pehi: a beadási határidõ utáni
képviselõ-testületi ülés.
A pályázatot „Óvodavezetõi ál-
lás pályázat” megjelöléssel kell
benyújtani.
Pc. Sajólászlófalva Községi Ön-
kormányzat Képviselõ-testülete
f.: Berzyné Koterla Ildikó kör-
jegyzõ
Tel.: (48) 345-905,
06 (70) 313-9029

Vaskeresztes Község
Önkormányzata
9796 Vaskeresztes,
Fõ u. 33.
Tel./fax: (94) 351-017,
(94) 351-232

Napközi Otthonos
Óvoda
(német nemzetiségi)
Óvodavezetõ

Német nemzetiségi
óvodapedagógus, 5 év
szgy.

ÁEI: 2008. szept. 1.
A megbízás 5 évre szól.
A pályázatot zárt borítékban,
„Óvodavezetõi pályázat” megje-
löléssel kell benyújtani.

Igazgató és egyéb vezetõ

Arló Nagyközség
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
3663 Arló,
Ady E. út 162.
Tel.: (48) 444-190,
(48) 544-000

Szent Erzsébet
Gyermekjóléti
Szolgálat és Gondozási
Központ
Intézményvezetõ

Személyes gondosko-
dást nyújtó szociális in-
tézményekrõl szóló
1/2000. (I. 7.) SzCsM
és Személyes gondos-
kodást nyújtó gyermek-
jóléti, gyermekvédelmi
ellátásokról szóló
15/1998. (IV. 30.) NM
számú rendeletek sze-
rinti szakirányú szak-
képzettség, általános
szociális munkás, szoci-
ális munkás, szociálpo-
litikus, szociálpeda-
gógus, szociális szerve-
zõ, legalább 5 év felsõ-
fokú végzettséget vagy
felsõfokú szakmai ké-
pesítést igénylõ, a gyer-
mekvédelem, a szociális
ellátás, az egészségügyi
ellátás, illetve a közok-
tatás területén végzett
munkakörben szerzett
szgy., az intézményben
fennálló határozatlan

ÁEI: 2008. szept. 1.
A megbízás 2013. aug. 31-ig,
5 évre szól.
Pehi: 2008. aug. 29.
Juttatás: magasabb vp.: 250%,
további szakképesítés esetén tör-
vény szerinti pótlék.
A pályázathoz csatolni kell: pá-
lyázó nyilatkozatát, amely sze-
rint a gyermekek védelmérõl és
a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény
15. §-ának (8) bekezdésében
meghatározott kizáró ok vele
szemben nem áll fenn, adatvé-
delmi nyilatkozatot, oklevél,
vagy annak hiteles másolatát is.
A pályázatot írásban kell be-
nyújtani.
Pc.: Arló nagyközség polgár-
mestere
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idõre szóló kinevezés,
illetõleg a vezetõi meg-
bízással egyidejûleg
felsõfokú végzettségû
vagy felsõfokú szakmai
képesítést igénylõ mun-
kakörben történõ hatá-
rozatlan idõre szóló
kinevezés.
Elõny: vezetõi gyakor-
lat, szociális szak-
vizsga.

Berettyóújfalui
József Attila Általános
Iskola, Nevelési
Tanácsadó és Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény
4100 Berettyóújfalu,
József Attila u. 11.
Tel./fax: (54) 402-052

József Attila Általános
Iskola és EGYMI Peda-
gógiai Szakszolgálata
Intézményegység-
vezetõ

József Attila Általános
Iskola és EGYMI
Bessenyei György Tag-
iskolája
4164 Bakonszeg,
Bacsó B. u. 6.
Intézményegység-
vezetõ

Gyógypedagógus-szak-
képesítés, 5 év hasonló
munkakörben eltöltött
vezetõi gyakorlat.

Szakirányú felsõfokú
v., 5 év vezetõi gyakor-
lat.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A pályázatot 1 példányban, sze-
mélyesen vagy postai úton kell
benyújtani.
Pc., f.: Gombos Jánosné
igazgató

Hajdú-Bihar Megyei
Önkormányzat
Közgyûlése
4024 Debrecen,
Piac u. 54.
Tel.: (52) 507-501
Fax: (52) 507-514

Hajdú-Bihar Megyei
Önkormányzat
Debreceni és Nyírségi
Lakásotthonai
4024 Debrecen,
Vármegyeháza u. 1/A
Igazgató

Felsõfokú szociális
alapvégzettség, vagy pe-
dagógus, vagy pszicho-
lógus, vagy
mentálhigiénés szakem-
ber, vagy gyermek- és
ifjúságvédelmi tanács-
adó, vagy jogi szakokle-
veles családvédelmi
tanácsadó, vagy szociá-
lis igazgatásszervezõ
oklevéllel rendelkezõ:
jogász, igazgatásszerve-
zõ, szociológus, közgaz-
dász szociálpolitikai
szakon, népmûvelõ, mû-
velõdésszervezõ, védõ-
nõ, teológus, hittanár,
hittantanár, vagy szociá-
lis menedzser oklevéllel
rendelkezõ: védõnõ, te-
ológus, hittanár, hittan-
tanár, legalább 5 év
felsõfokú végzettséget,
vagy felsõfokú szakmai

ÁEI: 2008. nov. 1.
A megbízás 2013. okt. 31-ig,
5 évre szól.
Pbhi: az Oktatási Közlönyben,
illetve a Szociális Közlönyben
való megjelenéstõl számított
30 napon belül.
Pehi: Hajdú-Bihar Megyei Ön-
kormányzat Közgyûlése várha-
tóan 2008. szeptemberi ülésén
bírálja el.
Juttatás: a közalkalmazottak jog-
állásáról szóló, módosított 1992.
évi XXXIII. törvény, annak a
szociális, valamint gyermekjóléti
és gyermekvédelmi ágazatban
történõ végrehajtásáról szóló
módosított 257/2000. (XII. 26.)
Korm. rendelet szerint.
A pályázathoz csatolni kell: az
intézmény vezetésére vonatkozó
program maximum 1 A/4 oldal
terjedelmû összefoglalása (mely
a közgyûlési elõterjesztés részét
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képesítést igénylõ, a
gyermekvédelem, a
szociális ellátás, illetve
a közoktatás területén
végzett munkakörben
szerzett szgy., szociális
szakvizsga megléte, il-
letve annak a megbízás
adásától számított
2 éven belül történõ
megszerzése.

képezi), szakképzettséget igazo-
ló oklevél közjegyzõ által hitele-
sített másolatát, legalább 5 év
szgy.-t igazoló munkáltatói iga-
zolást, a szociális szakvizsga le-
tételét igazoló oklevél közjegyzõ
által hitelesített másolatát, ennek
hiányában a pályázó nyilatkoza-
tát arról, hogy szociális szak-
vizsga-kötelezettségét a
megbízástól számított 2 éven be-
lül teljesíti, nyilatkozatot arról,
hogy a Hajdú-Bihar Megyei Ön-
kormányzat Közgyûlése a pályá-
zat elbírálására vonatkozó
elõterjesztést nyilvános vagy
zárt ülés keretében tárgyalja,
nyilatkozatot arról, hogy a gyer-
mek védelmérõl és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 15. § (8) bekez-
désében meghatározott kizáró ok
vele szemben fennáll-e, adatvé-
delmi nyilatkozatot is.
A pályázatot 6 példányban
(1 eredeti, 5 másolati), zárt borí-
tékban, „Pályázat Nyírségi”
megjelöléssel kell benyújtani.
A Közgyûlés fenntartja annak a
jogát, hogy – megfelelõ pályázó
hiányában – a pályázati eljárást
eredménytelennek nyilvánítsa.
Pc.: dr. Vasas Lászlóné fõjegyzõ
f.: a megyei önkormányzat hiva-
tala Intézményfenntartói Fõosz-
tálya
Tel.: (52) 507-541

Hernád és Pusztavacs
Közoktatási Intézményi
Társulás
2376 Hernád,
Köztársaság út 47.
Tel.: (29) 374-122

Hernád-Pusztavacs
Közös Fenntartású
Általános Iskola
2376 Hernád,
Fõ út 150.
Igazgató

Felsõfokú szakirányú
v., legalább 5 év veze-
tõi gyakorlat.

ÁEI: 2008. júl. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Pc.: Társulási Tanácsa elnöke

Letkés Községi
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
2632 Letkés,
Dózsa u. 22.
Tel.: (27) 576-506

Árpád Fejedelem
Általános Iskola
Igazgató

Pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, peda-
gógus-szakvizsga, leg-
alább 5 év pedagógus-
munkakörben szerzett
szgy., másodszor

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig
szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
leteltét követõ képviselõ-testüle-
ti ülés.
Juttatás: szl. nincs.
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és további alkalommal
történõ megbízás esetén
a pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett in-
tézményvezetõi szak-
képzettség,
nevelési-oktatási intéz-
ményben fennálló, hatá-
rozatlan idõre szóló
alkalmazás.
Elõny: közoktatási in-
tézményben eltöltött
vezetõi gyakorlat, peda-
gógus-szakvizsgával
egyenértékû vizsgát
igazoló képzettség.

A pályázathoz csatolni kell:
szakmai végzettségrõl és szak-
képzettségrõl szóló okirat hiteles
másolatát, adatvédelmi nyilatko-
zatot is.
A pályázatot zárt borítékban,
személyesen, vagy postai úton,
„Intézményvezetõi pályázat”
megjelöléssel kell benyújtani.
Pc., f.: Kovács István polgár-
mester.
Tel.: (27) 576-505

Piliscsév Község
Képviselõ-testülete
2519 Piliscsév,
Hõsök tere 9.
Tel./fax: (33) 503-520,
(33) 503-521

Általános Iskola
2519 Piliscsév,
Marx út 1–3.
Igazgató

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, leg-
alább 5 év szgy.
Elõny: szlovák nyelvtu-
dás.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig
szól.
Pehi: 2008. júl. 31.
A pályázathoz csatolni kell: is-
kolai végzettséget igazoló erede-
ti oklevelet, vagy közjegyzõ
által hitelesített másolatát is.
Pc.: Nagy Mária polgármester

Rád Községi
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2613 Rád,
Petõfi u. 11.
Tel.: (27) 528-580

II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola
2613 Rád,
Rákóczi u. 1.
Igazgató

Pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
felsõfokú szakirányú v.
és szakképzettség, a
végzettségnek megfele-
lõ legalább 5 év szgy.
Elõny: intézményveze-
tõi munkakörben szer-
zett pedagógus-
szakvizsga, közoktatási
vezetõi szakképzettség.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Pehi: a megjelenéstõl számított
60. napot követõ elsõ képvise-
lõ-testületi ülés.
A pályázathoz csatolni kell:
30 napnál nem régebbi b-t is.
Pc.: Rád Községi Önkormányzat
f.: Kosztyán Kálmán polgármes-
ter és Rutkai Róbert jegyzõ
Tel.: 06 (30) 630-9109

Timár Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
4466 Timár,
Szabadság u. 100.
Tel./fax: (42) 370-224

Szabolcs Vezér Általá-
nos Iskola és Napközi
Otthonos Óvoda
4466 Timár
Szabadság u. 57.
Igazgató

Pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
felsõfokú iskolai v.,
közoktatási vezetõi
szakképesítés, pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett legalább 5 év szgy.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ 30 napon belül.
Pc.: Timár Község Önkormány-
zatának Képviselõ-testülete,
vagy a Polgármesteri Hivatalban
tértivevénnyel való átadással.
f.: telefonon.
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Pályázati felhívás
pedagógus és egyéb álláshelyek betöltésére

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

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

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

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

meg.

Rövidítések:

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

Óvodapedagógus és dajka

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

1. 2. 3. 4.

Somogyi József Általá-
nos Iskola és Óvoda
9177 Ásványráró,
Óvoda u. 1.
Tel.: (96) 580-018

Óvodapedagógus ÁEI: 2008. aug. 16.
Pehi: a pályázati határidõ lejártát
követõ 30 napon belül.
A pályázathoz csatolni kell: hi-
telesített om-t is.
Pc., f.: Nagy Zoltán igazgató

Budapest II. Kerületi
Önkormányzat
Százszorszép Óvoda
1024 Budapest,
Fillér u. 29.
Tel.: (1) 315-0669,
(1) 315-0828

2 fõ óvodapedagógus Óvodapedagógus
felsõfokú vagy fõiskolai
v.

ÁEI: 2008. aug. 25.
Pehi: 2008. júl. 25.
Pc. Maruzs Jánosné óvodavezetõ
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Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzat
Vízi Óvoda
1039 Budapest,
Víziorgona u. 2.
Tel.: (1) 243-1360
E-mail: vizior-
go@kszki.obuda.hu

Óvodapedagógus Fõiskolai v. ÁEI: 2008. aug. 18.
A megbízás 2010. aug. 15-ig
szól.
Pehi: 2008. júl. 25-ig.
A pályázatot „Óvodapedagógus
pályázat” megjelöléssel kell be-
nyújtani.
A pályázat eredményérõl min-
den pályázó írásban tájékozta-
tást kap 2008. aug. 1-jéig.
A kiíró a pályázat eredményte-
lenné nyilvánításának jogát
fenntartja.
Pc., f.: Hicsák Sándorné óvoda-
vezetõ

3 fõ dajka
(határozatlan idõre)

Elõny: dajka szakképe-
sítés.

ÁEI: 2008. aug. 25.
Pehi: 2008. júl. 25-ig.
A pályázathoz csatolni kell:
egészségügyi alkalmasságot iga-
zoló orvosi papírokat is.
A pályázatot „Dajka álláspályá-
zat” megjelöléssel kell benyúj-
tani.
A pályázat eredményérõl min-
den pályázó írásban tájékozta-
tást kap 2008. aug. 1-jéig.
A kiíró a pályázat eredményte-
lenné nyilvánításának jogát
fenntartja.
Pc., f.: Hicsák Sándorné óvoda-
vezetõ

XI. Kerületi Önkor-
mányzat
Tesz-Vesz Óvodája
1118 Budapest,
Zólyomi u. 20–22.
Tel.: (1) 319-3445

Óvodapedagógus
(határozott idõre)

ÁEI: 2008. szept. 1.
f.: Gyurkó Zsuzsanna óvodave-
zetõ

Vackor Óvoda
1188 Budapest,
Csolt u. 4.
Tel.: (1) 295-5073
Fax: (1) 297-5123
E-mail: csoltovi@enter-
net.hu

Dajka
(részmunkaidõs, 4 óra)

Dajka szakképesítés.
Elõny: középfokú isko-
lai v.

ÁEI: azonnal.
Pc. Tari Tiborné óvodavezetõ

Hársfa Óvoda
1191 Budapest,
Eötvös u. 9.
Tel./fax: (1) 357-4155
E-mail: harsfa@ovo-
da.kispest.hu

Dajka Szakirányú v. ÁEI: azonnal.
A pályázathoz csatolni kell: ké-
pesítést igazoló hiteles doku-
mentumokat is.
Pc.: Opóczki Istvánné óvodave-
zetõ
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Óvodapedagógus Felsõfokú szakirányú v. ÁEI: 2008. szept. 1.
A megbízás a szülési szabadsá-
gon lévõ dolgozó helyettesítésé-
nek idejére, határozott idõre
szól.
A pályázathoz csatolni kell: ké-
pesítés igazoló hiteles dokumen-
tumokat is.
Pc.: Opóczki Istvánné óvodave-
zetõ

Körzeti Napközi Ottho-
nos Óvoda
3422 Bükkábrány,
Szabadság út 1.
Tel./fax: (49) 335-005
E-mail: abrany.ovo-
da@citromail.hu

Vattai Tagintézmény
3431 Vatta,
Szemere Bertalan u. 22.
Dajka

Egészségügyi alkalmas-
ság, legalább szakmun-
kás képesítés.

ÁEI: 2008. szept. 1.
A közalkalmazotti munkavi-
szony idõtartama határozatlan
idejû, 3 hónap próbaidõ kiköté-
sével.
Pehi: a benyújtási határidõt kö-
vetõ 30 napon belül.
Pc.: Kiss Sándorné óvodavezetõ

Napközi Otthonos
Óvoda
6070 Izsák,
Kodály Z. u. 2.
Tel.: (76) 374-804

Óvodapedagógus

Dajka

ÁEI: 2008. szept. 1.
Pc.: Lévai Ferencné
óvodavezetõ

Felsõ-Bácskai
Általános Mûvelõdési
Központ
6345 Nemesnádudvar,
Petõfi u. 40–42.
Tel./fax: (79) 578-200

Felsõ-Bácskai ÁMK
Óvodájának Érsekhalmi
Tagintézménye
6348 Érsekhalma,
Dózsa Gy. u. 1.
Óvodapedagógus

Szakirányú felsõfokú v. ÁEI: 2008. aug. 25.
Pehi: a pályázati felhívás megje-
lenését követõ 60. nap.
A pályázatot zárt borítékban kell
benyújtani.
Pc.: Felsõ-Bácskai Általános
Mûvelõdési Központ

Napsugár Óvoda
2081 Piliscsaba,
Bajcsy-Zs. u. 37.
Tel.: (26) 375-087,
06 (70) 456-5592

2 fõ óvodapedagógus
(1 fõ teljes munkaidõs,
1 fõ részmunkaidõs)

Fõiskolai óvodapedagó-
gusi v.
Elõny: gyógypedagó-
giai képesítés.

ÁEI: 2008. szept. 1.

Tóth Erzsébet Óvoda
6080 Szabadszállás,
Honvéd u. 26.
Tel.: (76) 558-164

Óvodapedagógus Felsõfokú szakirányú v. ÁEI: 2008. szept. 1.
Pbhi: 2008. aug. 8.
Pehi: 2008. aug. 12.
A pályázathoz csatolni kell: is-
kolai végzettségrõl szóló okirat
hiteles másolatát is.
A pályázatot „Pályázat óvodape-
dagógusi állásra” megjelöléssel
kell benyújtani.
Pc.: Tóth Erzsébet Óvoda
f.: intézményvezetõ
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Játékország Óvodái
4800 Vásárosnamény,
Bartók Béla út 24.
Tel.: (45) 470-648
E-mail: jatekor-
szag@ent.hu

Óvodapedagógus Fõiskolai óvodapedagó-
gus v.
Elõny: egyéb szakképe-
sítés, szakirányú szak-
vizsga.

ÁEI: 2008. szept. 1.
Pehi: a benyújtási határidõt kö-
vetõ 10 napon belül.
Pc.: Badak Gyuláné óvodave-
zetõ

Pedagógus

Somogyi József Általá-
nos Iskola és Óvoda
9177 Ásványráró,
Rákóczi u. 13.
Tel.: (96) 580-018

Matematika–kémia
vagy matematika–fizika
szakos tanár

ÁEI: 2008. aug. 16.
Pehi: a pályázati határidõ lejártát
követõ 30 napon belül.
A pályázathoz csatolni kell: hi-
telesített om-t is.
Pc., f.: Nagy Zoltán igazgató

Váci Mihály
Gimnázium
3078 Bátonyterenye,
Váci M. út 5.
Tel./fax: (32) 350-538

Ének-zene–mozgókép-
és médiaismeretek vagy
ének-zene–matematika
szakos tanár

angol nyelv–bármely
szakos tanár

Ének-zene fõiskolai v.,
mozgókép- és média fõ-
iskolai v., matematika
egyetemi v.

angol nyelv fõiskolai v.
vagy egyetemi v.

ÁEI: 2008. aug. 15.

Bénye-Káva Általános
Iskola
2216 Bénye,
Fõ út 83–85.
Tel.: (29) 434-125

Tanító Tanítóképzõ fõiskolai
v.
Elõny: legalább 5 év
szgy.

ÁEI: 2008. aug. 1.
Pc., f.: Sipos István igazgató

Szentistvántelepi
Általános Iskola
2011 Budakalász,
Martinovics u. 9.
Tel. (26) 340-209,
(26) 540-163
E-mail: szentist-
van2@freemail.hu

Történelem–magyar
szakos tanár

informatika–könyvtár
szakos tanár

Fõiskolai v. ÁEI: 2008. aug. 20.
Pc.: Horváth Erzsébet igazgató

Szent Miklós Általános
Iskola, Diákotthon és
Gyermekotthon
1035 Budapest,
Miklós tér 5.
Tel.: (1) 453-4800
Tel./fax: (1) 388-9538

4 fõ gyermekfelügyelõ

1 fõ éjszakás gyermek-
felügyelõ

Gyógypedagógiai
asszisztens, gyermek-
és ifjúsági felügyelõ
vagy szociális asszisz-
tens szakképesítés, a
pályázó feleljen meg az
intézmény követel-
ményrendszerében elõ-
írt, a pályázott
munkakör betöltéséhez
szükséges további felté-
teleknek.

ÁEI: elbírálást követõen azon-
nal.
A pályázathoz csatolni kell:
szakirányú végzettséget tanúsító
okirat(ok) hiteles másolatát,
adatvédelmi nyilatkozatot is.
A pályázatot „Pályázat gyer-
mekfelügyelõ munkakör betölté-
sére” megjelöléssel kell
benyújtani.
Pc.: Marton Tiborné igazgató
f: az intézmény személyügyi
elõadója
Tel.: (1) 453-4828
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Karinthy Frigyes Álta-
lános Mûvelõdési Köz-
pont Általános Iskola
1048 Budapest,
Hajló u. 2–8.
Tel.: (1) 230-6391
Fax: (1) 380-6218

Angol–biológia vagy
angol–földrajz szakos
tanár

2 fõ tanító angol mû-
veltségi területtel

Tanárképzõ fõiskolai v.

tanárképzõ fõiskola v.,
angol mûveltségi terület

ÁEI: 2008. aug. 25.
A megbízás 2009. jún. 31-ig
szól.
Pc.: Turnerné Gadó Ágnes
iskolaigazgató

Magyar Táncmûvészeti
Fõiskola Nádasi Ferenc
Gimnáziuma
1145 Budapest,
Columbus u. 87–89.
Tel.: (1) 273-3454
Fax: (1) 273-3433
email: fimnazi-
um@mtf.hu

Angol–bármely szakos
tanár (teljes állás, hatá-
rozott idõre)

angol–bármely szakos
tanár (részmunkaidõs,
határozott idõre)

fejlesztõpedagógus
(határozatlan idõre,
félállás)

Egyetemi v.

szakirányú fõiskolai
vagy egyetemi v.
Elõny: SNI tanulókkal
való foglalkozási gya-
korlat.

ÁEI: 2008. aug. 18.
Pehi: 2008. júl. 30.
Juttatás: havi étkezési utalvány.
Pc.: Valcz Gyuláné igazgató
Tel.: 06 (20) 996-7982

Szabadság Sugárúti
Általános Iskola
1171 Budapest,
Szabadság sugárút 32.
Tel./fax: (1) 258-2751

Informatika szakos
tanár

napközis–angol szakos
tanár

Tanári, illetve tanítói
fõiskolai v.

Pestszentlõrinci Köz-
gazdasági és Informati-
kai Szakközépiskola
1184 Budapest,
Hengersor u. 34.

Matematika–informati-
ka szakos tanár

közgazdász szakos
tanár

ÁEI: 2008. aug. 15.

Kisfaludy Károly Kö-
zépiskolai Kollégium
1191 Budapest,
Kisfaludy u. 28.
Tel./fax: (1) 282-9564
E-mail: iroda@kisfalu-
dyu-koll-bp.sulinet.hu

Kollégiumi nevelõtanár
(nõ)
(határozott idõre, he-
lyettesítésre)

Egyetemi v. ÁEI: 2008. aug. 25.
Pehi: 2008. aug. 8.
A pályázatot postai vagy elekt-
ronikus úton kell benyújtani.
Pc.: Nagy Tamás igazgató

Hajós Alfréd Általános
Iskola
1203 Budapest,
Lajtha László u. 5–7.
Tel./fax: (1) 421-5167
E-mail: trabi@irj.hu

Tanító Fõiskolán szerzett taní-
tói v.

ÁEI: 2008. aug. 23.
Jelentkezés telefonon.
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Fodor József Szakképzõ
Iskola és Gimnázium
1214 Budapest,
Tejút u. 12.
Tel.: (1) 276-4455
Fax: (1) 427-0049

Angol nyelv–bármely
szakos tanár

ÁEI: 2008. aug. 25.

Ceglédi Közgazdasági
és Informatikai
Szakközépiskola
2700 Cegléd,
Kossuth F. u. 32.
Tel.: (53) 505-090
Fax: (53) 505-099

Közgazdász tanár Egyetemi v. ÁEI: 2008. aug. 16.
Juttatás: kedvezményes étkezés,
útiköltség-támogatás.
Pc.: Tóth Géza igazgató
Tel.: (53) 505-096

Ady Endre Gimnázium
4024 Debrecen,
Liszt F. tér 3.
Tel.: (52) 520-220
Fax: (52) 520-521

Angol anyanyelvi
lektor

Egyetemi angol nyelv-
tanári vagy kommuni-
kációs vagy bölcsész v.
Elõny: drámapedagó-
giai gyakorlat.

ÁEI: 2008. szept. 1.
Juttatás: albérleti hozzájárulás.
Pc., f.: Rózsavölgyi Gábor igaz-
gató
Tel.: (52) 520-222

Hallássérültek Egysé-
ges Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmé-
nye
4031 Debrecen,
Széchenyi u. 60.
Tel.: (52) 531-766
Fax: (52) 412-191

Logopédus (logopédiai
osztály mellé teljes
vagy részmunkaidõben)

informatika szakos
tanár (helyettesítésre,
határozott idõre)

angol szakos tanár
(helyettesítésre, határo-
zott idõre)

kollégiumi nevelõtanár
(helyettesítésre, határo-
zott idõre)

ápolónõ (helyettesítés-
re, határozott idõre)

Szakirányú fõiskolai v.

gyermekápolói vagy
általános ápolói v.

ÁEI: 2008. aug. 15.
Pehi: a pályázat benyújtási ha-
táridejét követõ 15. nap.

ÁEI: 2008. aug. 25.
Pehi: a pályázat benyújtási ha-
táridejét követõ 15. nap.

Kodály Zoltán Zenemû-
vészeti Szakközépisko-
la, AMI és Kollégium
Igazgató Tanácsa
4024 Debrecen,
Vár u. 1.
Tel.: (52) 531-775

Alapfokú Mûvészetok-
tatási Intézmény
intézményegység

hegedû zenepedagógus

gordonka zenepedagó-
gus

Fõiskolai v.
Elõny: egyetemi v. kö-
zépiskolai tanári képesí-
téssel.

ÁEI: 2008. szept. 1.
Pehi: a beadási határidõtõl szá-
mított 30. nap.
Próbatanítás az elbírálási határ-
idõn belül.

ÁEI: 2008. szept. 1.
Pehi: a beadási határidõtõl szá-
mított 30. nap.
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Dunabogdányi Alapf
okú Mûvészetoktatási
Intézmény
2023 Dunabogdány,
Hegyalja u. 9–11.
Tel.: (26) 391-101

Klarinéttanár
(félállás)

Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: 2008. szept. 1.

Dunaharaszti Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény
2330 Dunaharaszti,
Rákóczi u. 28.
Tel.: (24) 490-355

Furulya, fafúvós szakos
tanár (félállás)

Zenemûvészeti fõisko-
lai v., vagy szakirányú
egyetemi v.
Elõny: szgy.

ÁEI: 2008. szept. 1.
Pbhi: 2008. aug. 15.
Pehi: 2008. aug. 27.
A pályázathoz csatolni kell: ké-
pesítést igazoló hiteles om-t is.
Pc. Hertlein Ferenc igazgató

Széchenyi István
Általános Iskola
2120 Dunakeszi,
Károlyi u. 23.
Tel.: (27) 547-820
Tel./fax: (27) 349-752

3 fõ alsó tagozatos nap-
közis nevelõ (határozott
idõre)

1 fõ rajz–napközis tanár
(határozott idõre)

1 fõ angol–napközis
tanár (határozott idõre)

1 fõ ének-zene szakos
tanár (félállás)

3 fõ tanító, iskolaotthon
(határozatlan idõre)

1 fõ tanító
(határozatlan idõre)

Felsõfokú szakirányú v. ÁEI: 2008. aug. 15.
Pehi: 2008. júl. 31.
A pályázathoz csatolni kell: 30
napnál nem régebbi b-t, végzett-
séget igazoló oklevelek hiteles
másolatát is.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani.
Az elvárásoknak megfelelõ je-
löltek kiválasztása személyes el-
beszélgetés útján.
Elutasítás esetén írásbeli válasz.
Pc.: Széchenyi István Általános
Iskola

Sándor Frigyes Zene-
iskola alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény
2400 Dunaújváros,
Bartók Béla u. 6/A
Tel./fax (25) 412-520

Ütõ szakos tanár
(félállás)

Fõiskolai v. ÁEI: 2008. szept. 1.
Pbhi: 2008. júl. 31.
f.: Balogh Zoltán András
igazgató
Tel./fax: (25) 522-711

Farkas Ferenc Zene-
iskola Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
3300 Eger,
Dobó tér 13.
Tel.: (36) 310-275
Tel./fax: (36) 411-072

Zongora szakos tanár

zongora–szolfézs
szakos tanár

népi ének szakos tanár
(részfoglalkozású,
félállás)

Fõiskolai v. ÁEI: 2008. aug. 16.
Pehi: 2008. júl. 18.
Pc.: Palatinné Barczi Edina
igazgató
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Móra Ferenc Általános
Iskola
4069 Egyek,
Fõ tér 1–3.
Tel.: (52) 579-030
Tel./fax: (52) 579-031

Angol–matematika
szakos tanár

matematika szakos
tanár (részmunkaidõs)

biológia szakos tanár
(részmunkaidõs)

Felsõfokú iskolai v.,
ECDL Start.
Elõny: állandó lakhely,
vagy egyéb lakhatási le-
hetõség a településen.

ÁEI: 2008. szept. 1.
Pehi: 2008. aug. 15.

Árpád Fejedelem
Általános Iskola és
Szakiskola
2424 Elõszállás,
Szögletkert 1.
Tel./fax: (25) 484-819

Fizika szakos tanár
(óraadó)

biológia szakos tanár
(óraadó)

Fõiskolai szakirányú v. ÁEI: 2008. szept. 1.
Pc.: Mátrai Adél igazgató

Fóti Népmûvészeti
Szakközép-, Szakiskola
és Gimnázium
2153 Fót,
Vörösmarty tér 2.
Tel./fax: (27) 359-607
E-mail: fot@freema-
il.hu

Ének–népzene szakos
tanár (félállás)

német szakos tanár
(félállás)

Szakirányú egyetemi v. ÁEI: 2008. aug. 16.
A pályázatot írásban kell be-
nyújtani.
Pc.: Kaudersné
Madarász Zsuzsanna
igazgató

Hajós Alfréd Általános
Iskola
2100 Gödöllõ,
Légszesz u. 1.
Tel.: (28) 430-773
Fax: (28) 415-438
E-mail: g.hajosa@invi-
tel.hu

Tanító –
angol mûveltségi terü-
let

Fõiskolai v.
Elõny: kompetencia
alapú oktatásban való
jártasság.

ÁEI: 2008. szept. 7.
Pc.: Zmák Júlia igazgató

Terplán Zénó Mûszaki
és Közgazdasági Szak-
képzõ Iskola
5100 Jászberény,
Szabadság tér 1.
Tel.: (57) 505-440
Fax: (57) 505-449
E-mail: altszi@vnet.hu

Biológia–földrajz
szakos tanár

matematika–fizika
szakos tanár

magyar–történelem
szakos tanár

közgazdász–bármely
szakos tanár

könyvtár–bármely
szakos tanár

Egyetemi v.
Elõny: további szakkép-
zettség.

ÁEI: 2008. szept. 1.
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Szentannai Sámuel
Mezõgazdasági Szak-
középiskola, Gimnázi-
um és Kollégium
5300 Karcag,
Szentannai Sámuel
u. 18.
5301 Karcag,
Pf.: 53
Tel.: (59) 312-744
Fax: (59) 312-451
E-mail: sztannai@ex-
ternet.hu

Informatika–bármely
szakos tanár

mezõgazdasági gépész-
mérnök tanár

mezõgazdasági agrár-
mérnök vagy környe-
zetvédelmi szakmérnök
tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2008. aug. 18.
Pehi: 2008. júl. 28.
A pályázatot írásban, ajánlott
postai küldeményként kell be-
nyújtani.
Pc., f.: Gyökeres Sándor
igazgató

Közgazdasági
Szakközépiskola
8360 Keszthely,
Rózsa u. 12.
Tel.: (83) 312-030

Angol–magyar szakos
tanár

informatika–német
szakos tanár

közgazdász szakos
tanár

Egyetemi v.
Elõny: a kétszintû érett-
ségi vizsgáztatásban
szerzett gyakorlat.

ÁEI: 2008. aug. 16.
Pc.: Szabó Antalné igazgató

Mórahalmi Alapfokú
Mûvészeti Iskola
6782 Mórahalom,
Barmos György tér 2.
Tel.: (62) 280-189

Néptáncpedagógus
(határozatlan idõre,
teljes állás)

Táncmûvészeti fõisko-
lai v., néptánc szak.

ÁEI: 2008. szept. 1.
f.: tel.: 06 (70) 332-1189

Általános Iskola és
Óvoda
8800 Nagykanizsa–Pa-
lin, Alkotmány út 81.
Tel.: (93) 313-737

Angol–könyvtár szakos
tanár (határozatlan idõ-
re)

Felsõfokú szakirányú
iskolai v.

ÁEI: 2008. szept. 1.
Pehi: a közzétételtõl számított
30. nap.
Pc. Általános Iskola és Óvoda
f.: Sabján Imre igazgató

Általános Iskola
2651 Rétság,
Iskola tér 1.
Tel./fax: (35) 350-418,
06 (30) 984-9093,
06 (20) 661-1503

Angol szakos tanár

informatika szakos
tanár

rajz szakos tanár

integrált nevelésben
jártas gyógypedagógus

Bármely két szakra ki-
terjedõ képesítés.

ÁEI: 2008. aug. 16.
Pc.: Holman Ferenc igazgató

Zrínyi Ilona Általános
Iskola
6722 Szeged,
Mérey u. 3.
Tel.: (62) 547-022

Technika–számítástech-
nika szakos tanár

Szakirányú fõiskolai v.
Elõny: legalább 3 év
szgy.

ÁEI: 2008. szept. 1.
Pehi: a pbhi-t követõ 1 hét.
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I. Béla Gimnázium és
Informatikai Szak-
középiskola
7100 Szekszárd,
Kadarka u. 25–27.
Tel./fax: (74) 511-077

Biológia–német szakos
tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2008. aug. 25.
Pehi: a pályázat benyújtási ha-
táridejétõl számított 15. nap.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani.
Pc., f.: Hajós Éva igazgató

Szigetvár Óvodái Álta-
lános Iskolái és AMI
Weiner Leó Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
7900 Szigetvár,
Zárda u. 2.
Tel.: (73) 311-625

Fuvola szakos tanár
(határozott idõre)

Szakirányú felsõfokú v. ÁEI: 2008. aug. 16.

Földváry Gábor Általá-
nos Iskola
6098 Tass,
Dunai út 24.
Tel./fax: (76) 536-210
mobil: 06 (20) 269-8668
E-mail: foldvaryg@fre-
email.hu

Tanító
(+német speciális kollé-
gium)

magyar szakos tanár

Tanítóképzõ fõiskolai
v., a két tannyelvû okta-
tás bevezetéséhez a né-
met nyelvtudás.
Elõny: kooperatív tech-
nikák, tevékenységköz-
pontú pedagógiák
ismerete.

tanítóképzõ fõiskolai v.,
elõny: németnyelv-tu-
dás, kooperatív techni-
kák,
tevékenységközpontú
pedagógiák ismerete.

ÁEI: 2008. aug. 25.
Pehi: a pályázat benyújtásának
határidejét követõ 30. nap.
Pc.: Józan Györgyné igazgató

Móricz Zsigmond
Oktatási Intézmény
6060 Tiszakécske,
Erkel fasor 10.
Tel./fax: (76) 440-063

Szurdo-logopédus

szomatopedagógus

logopédia szakos
gyógypedagógus

Gyógypedagógus szak-
képesítés

ÁEI: 2008. aug. 25.
Pbhi: 2008. júl. 30.
Pehi: 2008. aug. 20.
Pc.: Nyitrainé Mudris Gabriella
igazgató

vendéglátó szakmák
oktatásához szaktanár

élelmiszer- és vegyi
árueladói szakma okta-
táshoz szaktanár (rész-
munkaidõs)

mûszaki tanár (építõ-
ipari szak)

Felsõfokú v.

szakoktató (növényter-
mesztõ gépész)

Szakirányú v.
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magyar nyelv és iroda-
lom szakos tanár (rész-
munkaidõs)

Egyetemi v.

történelem–ének szakos
tanár (részmunkaidõs)

tanító (részmunkaidõs)

Fõiskolai v.

társastánctanár (rész-
munkaidõs)

Táncmûvészeti fõisko-
lai v. (társastánc szak-
irány)

Általános Iskola
8089 Vértesacsa,
Vedel tér 17.
Tel.: (22) 594-033
E-mail: vacsaisk@t-on-
line.hu

Rajz–ének–technika
szakos tanár (óraadó,
részmunkaidõs)

biológia–kémia szakos
tanár (óraadó, részmun-
kaidõs)

Fõiskolán szerzett taná-
ri v., elõny: német-
nyelv-tudás.

ÁEI: 2008. szept. 1.
Pbhi: 2008. aug. 10.
Pehi: 2008. aug. 25.
A pályázathoz csatolni kell:
fényképes ön-t is.
A pályázatot írásban kell be-
nyújtani.
Pc.: Általános Iskola

A közlöny zárása után érkezett közlemény, pályázati felhívások

OKM közlemény a szakképzésrõl szóló – többször módosított – 1993. évi LXXVI. törvény
5. § (2) bekezdés b) pontja alapján

A szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról, valamint a szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekrõl
szóló 9/2002. (IV. 5.) NKÖM rendelet 1. számú melléklete 32. sorszáma alatt található 53 5499 03 Színpadtechnikus
szakképesítés központi programját 1/6737/2008. számon kiadom.
A központi program beszerezhetõ az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közoktatási Fõosztályán, 1055 Budapest,
Szalay u. 10–14.

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

A DEBRECENI EGYETEM rektora
pályázatot hirdet az
AGRÁR- ÉS MÛSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA
AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR
Számviteli és Pénzügyi Tanszékén
egyetemi docensi állásra

A kinevezendõ egyetemi docens feladata lesz a biztosítástan, sportbiztosítás, sportvállalkozás, a sportmenedzsment tan-
tárgyak, mint szaktantárgyak oktatása tárgyfelelõsként, valamint részvétel a tanszéken folyó kutatómunkában. Feladata
lesz továbbá az indítandó Sportszervezõ BSc szak szakvezetõi feladatainak ellátása és a szakhoz illeszkedõ önálló tan-
szék létrehozásának elõkészítése.
A pályázat elnyerésének feltételei: közgazdasági végzettség, MBA-végzettség, sporttudományi területen szerzett tudo-
mányos fokozat (PhD), sikeresen lefolytatott habilitációs eljárás, felsõoktatási gyakorlat, számítástechnikai ismeretek,
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publikációs tevékenység, sportvezetõi gyakorlat. Legalább egy világnyelvbõl rendelkezzen C típusú, felsõfokú nyelv-
vizsgával, egy további nyelvbõl a szakirodalom tanulmányozásához szükséges középfokú nyelvismerettel.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, eddigi szakmai, vezetõi munkájának és
munkaeredményének részletes ismertetését, ezek között oktató- és tudományos munkájának ismertetését, publikációs te-
vékenységét, tudományos fokozatát, idegennyelv-ismeretét, jelentõsebb külföldi tanulmányútjait, a pályázónak az okta-
tó- és kutatómunkára vonatkozó jövõbeni terveit.
A pályázathoz mellékelni kell: részletes önéletrajzot, szakképzettséget, tudományos fokozatot, habilitációt és az idegen-
nyelv-tudást tanúsító oklevelek másolatát, fontosabb publikációk és tudományos munkák jegyzékét, 3 hónapnál nem ré-
gebbi erkölcsi bizonyítványt, minden olyan dokumentumot, iratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjá-
ból fontosnak tart, hozzájárulást ahhoz, hogy pályázati anyagát a jogszabályban, az egyetemi szabályzatokban rögzített
bizottságok és testületek megismerhetik.
A pályázatot két példányban az Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar Dékáni Hivatalába (4032 Debrecen, Böszörmé-
nyi út 138.) kell benyújtani a megjelenéstõl számított 30 napon belül.

Dr. Fésüs László s. k.,
akadémikus, egyetemi tanár, rektor

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
INFORMATIKAI KARA
pályázatot hirdet a
Komputeralgebra Tanszék
tanszékvezetõi állás betöltésére

A tanszék a komputeralgebra, alkalmazott számelmélet, fraktálgeometria, valószínûségszámítás, nagy hatékonyságú
számítások témában lát el oktatási és kutatási feladatokat.
A megbízandó tanszékvezetõnek sokéves egyetemi oktatási, oktatásszervezi, tudományos témavezetõi tapasztalattal kell
rendelkeznie, valamint egyetemi tanárnak vagy habilitált egyetemi docensnek kell lennie.
A tanszékvezetõi megbízás idõtartama legalább 3, legfeljebb 5 év, és a megbízás legkésõbb a pályázó 65. életévének be-
töltéséig tarthat.
A megbízásra 2008. augusztus 1-jével kerül sor.

A pályázathoz két példányban csatolni kell:
– a szakmai adatlapot (az IK Dékáni Hivatalban beszerezhetõ),
– a szakmai önéletrajzot,
– a pályázó vezetõi munkatervét,
– a publikációs jegyzéket (az IK szabályzata szerint megkövetelt formában),
– az idézettségi jegyzéket, amely a pályázó saját megítélése szerint a pályázat elbírálásánál figyelembe veendõ lehet,
– az írásos beleegyezést arról, hogy a pályázati anyagba a bíráló grémiumok tagjai betekinthetnek,
– a végzettséget, tudományos fokozatot, nyelvismeretet igazoló okiratok, bizonyítványok másolatát.

A pályázatot az Oktatási Közlönyben való megjelenéstõl számított 30 napon belül kell benyújtani az IK Dékáni Hivatal-
nak (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C).

Dr. Hudecz Ferenc s. k.,
rektor

A SEMMELWEIS EGYETEM rektora
pályázatot hirdet az
EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KARON
adjunktusi álláshely betöltésére

Az álláshely 2008. szeptember 1-jétõl tölthetõ be határozatlan idõre szóló kinevezéssel.

Általános feladatok: részvétel az oktató-nevelõ (pl. gyakorlatvezetés, tantermi elõadás, TDK-nevelõmunka, továbbkép-
zés) és tudományos munkában.
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Általános pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– mesterfokozat és dietetikus szakképzettség,
– doktorjelölti jogviszony létesítése,
– legalább egy világnyelv aktív ismerete (középfokú nyelvvizsgával alátámasztva),
– felsõoktatásban szerzett, értékelhetõ oktatói gyakorlat,
– 2 év szakmai gyakorlat,
– elismert és dokumentált tudományos munkásság.

Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszék
teljes munkaidõs adjunktusi álláshely

Ellátandó feladatok:
– az ételkészítési technológia és kolloidika tantárgy elméleti és gyakorlati oktatása,
– szakmai gyakorlatok szervezése, ellenõrzése,
– szakdolgozatok konzultálása, opponálása,
– TDK-hallgatók munkájának irányítása,
– tankönyvek, jegyzetek, segédanyagok készítése.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– agrármérnöki vagy élelmiszer-mérnöki, élelmiszer-minõségbiztosító egyetemi diploma,
– NEPTUN-rendszer ismerete, gyakorlati alkalmazása,
– jó kommunikációs és elõadókészség,
– publikációs aktivitás,
– szervezõkészség.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a pályázó jelentkezését a pályázati kiírásban foglaltakra,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– önéletrajzot,
– diploma vagy (helyben) hitelesített másolatát,
– tudományos fokozatot tanúsító okirat vagy (helyben) hitelesített másolatát (amennyiben a pályázó rendelkezik vele).
Amennyiben a pályázó még nem rendelkezik tudományos fokozattal, akkor igazolás arról, hogy a doktori képzés mely
szakaszában tart,
– nyelvvizsga-bizonyítvány vagy (helyben) hitelesített másolatát,
– „Személyi adatlapot” (beszerezhetõ az egyetem Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságán vagy letölthetõ a
www.old.sote.hu/human honlapról),
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát az egyetem szervezeti és mûködési sza-
bályzatában rögzített bizottságok és testületek megismerjék,
– „Kérdõív az egyetemi/fõiskolai adjunktusi, tudományos fõmunkatársi kinevezések elbírálásának szempontjaihoz”
címû nyomtatványt (beszerezhetõ az egyetem Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságán vagy letölthetõ a
www.old.sote.hu/human honlapról),
– tudományos munkák jegyzékét (a kérdõívet és a kérdõív alapján összeállított tudományos munkák jegyzékét a Sem-
melweis Egyetem Központi Könyvtárában kell hitelesíttetni).

A pályázat beadási határideje: az Oktatási Közlönyben történõ megjelenést követõ 30. nap.
A pályázatok elbírálásának határideje: legkésõbb 2008. augusztus 31.
A szabályszerûen összeállított pályázatokat két példányban az egyetem Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságára
– 1085 Budapest, Üllõi út 26., Munkaügyi épület I. emelet, 108-as szoba; tel.: 06 (1) 459-1500/5168-as mellék, ügyinté-
zõ: Urbán Anita – kell benyújtani.
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tanársegédi álláshelyek betöltése

Az álláshelyek 2008. szeptember 1-jétõl tölthetõk be határozatlan idõre szóló kinevezéssel.

Általános feladatok: részvétel az oktató-nevelõ (pl. gyakorlatvezetés, tantermi elõadás, TDK-nevelõmunka, továbbkép-
zés) és tudományos munkában.

Általános pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– biológus vagy biológia–kémia szakos egyetemi diploma,
– doktoranduszi jogviszony,
– legalább egy idegen nyelv olyan szintû ismerete, amely alkalmassá teszi õt a szakirodalom követésére (középfokú
nyelvvizsgával alátámasztva),
– kétéves szakmai gyakorlat.

MORFOLÓGIAI ÉS FIZIOLÓGIAI INTÉZET
két teljes munkaidõs tanársegédi álláshely betöltésére

1.
Általános feladatok: részvétel az oktató-nevelõ (pl. gyakorlatvezetés, tantermi elõadás, TDK-nevelõmunka, továbbkép-
zés) és tudományos munkában.

Általános pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– biológus vagy biológia–kémia szakos egyetemi diploma,
– doktoranduszi jogviszony,
– legalább egy idegen nyelv olyan szintû ismerete, amely alkalmassá teszi õt a szakirodalom követésére (középfokú
nyelvvizsgával alátámasztva),
– kétéves szakmai gyakorlat.

Ellátandó feladatok:
– a biológia tantárgy elméleti és gyakorlati oktatása,
– részvétel a kétszintû képzés tantárgyfejlesztési feladataiban,
– oktatási segédanyag készítése,
– TDK-hallgatók munkájának irányítása,
– a szakterülettel kapcsolatos fakultatív tantárgy hirdetése.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– NEPTUN rendszer ismerete,
– jó kommunikációs és elõadókészség.

A munkakört betöltõtõl elvárt kompetenciák:
– folyamatos önképzés,
– igényes munkavégzés.

2.
Általános feladatok: részvétel az oktató-nevelõ (pl. gyakorlatvezetés, tantermi elõadás, TDK-nevelõmunka, továbbkép-
zés) és tudományos munkában.

Általános pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– orvosi vagy humánkineziológiai egyetemi diploma,
– doktoranduszi jogviszony,
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– legalább egy idegen nyelv olyan szintû ismerete, amely alkalmassá teszi õt a szakirodalom követésére (középfokú
nyelvvizsgával alátámasztva),
– kétéves szakmai gyakorlat.

Ellátandó feladatok:
– az anatómia tantárgy elméleti és gyakorlati oktatása,
– részvétel a kétszintû képzés tantárgyfejlesztési feladataiban,
– oktatási segédanyag készítése,
– TDK-hallgatók munkájának irányítása,
– a szakterülettel kapcsolatos fakultatív tantárgy hirdetése.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– NEPTUN rendszer ismerete,
– jó kommunikációs és elõadókészség.

A munkakört betöltõtõl elvárt kompetenciák:
– folyamatos önképzés,
– igényes munkavégzés.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a pályázó jelentkezését a pályázati kiírásban foglaltakra,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– önéletrajzot,
– diploma vagy (helyben) hitelesített másolatát,
– szakvizsga-bizonyítvány vagy (helyben) hitelesített másolatát,
– tudományos fokozatot tanúsító okirat vagy (helyben) hitelesített másolatát (amennyiben a pályázó rendelkezik vele).
Amennyiben a pályázó még nem rendelkezik tudományos fokozattal, akkor igazolás arról, hogy a doktori képzés mely
szakaszában tart,
– nyelvvizsga-bizonyítvány vagy (helyben) hitelesített másolatát,
– „Személyi adatlapot” (beszerezhetõ az egyetem Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságán vagy letölthetõ a
www.old.sote.hu/human honlapról),
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát az egyetem szervezeti és mûködési sza-
bályzatában rögzített bizottságok és testületek megismerjék.

A pályázat beadási határideje: az Oktatási Közlönyben történõ megjelenést követõ 30. nap.
A pályázatok elbírálásának határideje: legkésõbb 2008. augusztus 31.
A szabályszerûen összeállított pályázatokat két példányban az egyetem Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságára
– 1085 Budapest, Üllõi út 26., Munkaügyi épület I. emelet, 108-as szoba; tel.: 06 (1) 459-1500/5168-as mellék, ügyinté-
zõ: Urbán Anita – kell benyújtani.

Dr. Tulassay Tivadar s. k.,
rektor

A SZÍNHÁZ- ÉS FILMMÛVÉSZETI EGYETEM rektora
pályázatot hirdet a
FILM ÉS TELEVÍZIÓ FÕTANSZAKÁN
rektorhelyettesi megbízás ellátására

Az álláshely a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. számú törvény (Ftv.), a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. sz. törvény (Kjt.), a felsõoktatásban való végrehajtásáról szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet (Kr.)
alapján lett meghirdetve.

A megbízás feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények:
– magyar állampolgárság,
– mesterfokozat és szakképzettség, egyetemi tanári vagy egyetemi docensi kinevezés,
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– teljes munkaidõre szóló munka- vagy közalkalmazotti jogviszony az intézménnyel (vagy akivel az intézmény ilyen
jogviszonyt létesít),
– az Ftv. szerinti tudományos fokozat,
– bizonyított, eredményes, többéves vezetõi gyakorlat,
– rendelkezik oktatási, mûvészeti és szakmai koncepciók kialakítására és megvalósítására vonatkozó készséggel,
– oktatási, mûvészeti, gazdasági kapcsolatai révén képes segíteni az intézmény feladatainak eredményes ellátását,
– legalább egy világnyelven tárgyalóképes,
– az SZFE vezetõi követelményrendszere által meghatározott további követelmények.

A rektorhelyettes feladata a hatályos jogszabályok, valamint az SZFE szervezeti és mûködési rendje alapján az SZFE irá-
nyításával összefüggõ feladatok ellátása, különösen:
– a fõtanszak képzési, tudományos, mûvészeti, igazgatási és gazdasági tevékenységének irányítása,
– a fõtanszak fejlesztésére és korszerûsítésére vonatkozó koncepciók kialakítása, az erre irányuló munka szervezése és
összefogása,
– a fõtanszak tantervére vonatkozó oktatási elvek kidolgozása,
– a beosztott dolgozók munkájának irányítása, a szervezeti egységek munkájának összehangolása,
– közremûködik a fõtanszak oktatóinak és dolgozóinak kiválasztásában,
– kapcsolattartás a színházmûvészet szakmai testületeivel és a színházakkal,
– a fõtanszak produkciós és egyéb pályázatokra vonatkozó tervezeteinek kidolgozása,
– a rektor írásos felhatalmazására az SZFE képviseletének ellátása,
– az SZFE által meghatározott további feladatok (a fentiek közül a betöltendõ vezetõi állással összefüggõ feladatok).

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– tudományos fokozatát, szakmai díjait, idegennyelv-tudását,
– szakmai, illetõleg oktatási tudományos, kutatási munkáját, eddigi vezetõi tevékenységét,
– hazai és nemzetközi tudományos, illetõleg szakmai szervezetekben végzett munkáját, a nemzetközi tudományos élet-
ben való részvételét,
– a felsõoktatási intézmény fõtanszakának vezetésével kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzelé-
seit, továbbá minden olyan iratot, amelyeket a pályázó fontosnak tart.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a végzettséget és szakképzettséget, tudományos fokozatot, egyetemi tanári vagy egyetemi docensi kinevezést, az ide-
gennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– fontosabb publikációk, tudományos és mûvészeti alkotások, díjak jegyzékét,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– minden olyan okiratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabály, valamint az SZFE szervezeti
és mûködési rendje szerint az erre jogosult bizottságok és testületek megtekinthetik.

A pályázat benyújtása: a pályázatot mellékleteivel együtt – a közzétételtõl számított 30 napon belül – 2 példányban kell
az SZFE (Rektori Titkárság, 1088 Budapest, Vas u. 2/C) rektorához benyújtani.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. szeptember 20.
A kinevezés hatálya: 2008. október 1-je.
A pályázatról bõvebb felvilágosítást az intézményben a fõtitkár ad.
Cím: 1088 Budapest, Vas u. 2/C, telefon: 338-4727, e-mail: rektorihivatal@szfe.hu.
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a rektorhelyettesi megbízatásra”.

gazdasági fõigazgatói megbízatásának ellátására

Az álláshely a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. számú törvény (Ftv.), a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. sz. törvény (Kjt.), a felsõoktatásban való végrehajtásáról szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet (Kr.)
alapján lett meghirdetve.
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A megbízás feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– szakirányú egyetemi végzettség,
– többéves, lehetõleg központi költségvetési szervek irányításában szerzett vezetõi gyakorlat,
– államilag elismert, legalább középfokú C típusú nyelvvizsga vagy egyenértékû idegennyelv-ismeret.

A gazdasági fõigazgató feladata: a hatályos jogszabályi rendelkezések és az egyetem belsõ szabályzatai alapján, az
egyetem mûködésével összefüggõ gazdasági és pénzügyi feladatok ellátásának megszervezése, irányítása, ezen belül
– az SZFE gazdasági tevékenységének – a szenátus határozatainak és a rektor döntéseinek megfelelõ – megszervezése,
irányítása,
– az SZFE gazdasági ügyvitelének megszervezése, irányítása,
– az SZFE vagyongazdálkodási és ingatlankezelési tevékenységének irányítása,
– részvétel az SZFE fejlesztésére és korszerûsítésére vonatkozó koncepciók kialakításában, az intézményfejlesztési terv
gazdasági részének kialakításában, megvalósításában, az erre irányuló munka szervezése és összefogása,
– részvétel az egyetem forrásteremtõ tevékenységében.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– szakmai tevékenységét tartalmazó részletes önéletrajzot, eddigi vezetõi tevékenységét, korábbi és jelenlegi munkahe-
lyeinek megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– az intézmény gazdasági vezetésével kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit, az egyetem
mûködésével kapcsolatos gazdasági, pénzügyi koncepciót, a Gazdasági Hivatal irányítására vonatkozó vezetõi elképze-
léseket, továbbá minden olyan iratot, amelyeket a pályázó fontosnak tart,
– tudományos fokozatát, szakmai elismeréseit és díjait, idegennyelv-tudását,
– hazai és nemzetközi szakmai szervezetekben végzett munkáját, a mûvészeti életben, illetve a felsõoktatás irányításá-
ban való részvételét.

A pályázathoz mellékelni kell:
– az iskolai végzettséget és szakképzettséget, az idegennyelv-tudást tanúsító okiratok közjegyzõ által hitelesített másolatát,
– fontosabb publikációk, díjak jegyzékét,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok, valamint az intézményi
szabályzatok szerint az erre jogosult személyek, bizottságok és testületek megtekinthetik.

A megbízás várható kezdete: 2008. december 15.
A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítást a Rektori Hivatal munkatársai adnak: rektorihivatal@szfe.hu.
A pályázatot az Oktatási Közlönyben való közzétételtõl számított 30 napon belül 3 példányban kell a Színház- és Film-
mûvészeti Egyetem rektorának címezve (1088 Budapest, Vas u. 2/C, Rektori Hivatal) ajánlott küldeményként vagy sze-
mélyesen benyújtani.
A pályázatok rangsorolásáról a szenátus dönt. A rektor javaslatára a gazdasági fõigazgatót az oktatási és kulturális mi-
niszter bízza meg.
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a gazdasági fõigazgatói állás betöltésére”.

Ascher Tamás s. k.,
rektor

A NYÍREGYHÁZI FÕISKOLA
pályázatot hirdet
általános rektorhelyettesi és
oktatási rektorhelyettesi magasabb vezetõi megbízások ellátására

Az általános rektorhelyettes fõbb feladata a rektor munkájának segítése, különösen:
– koordinálja a karok és a központi egységek monitoringfeladatait, azokat intézményi szinten összesíti, segíti a rektor
monitoringirányító-tevékenységét,
– a belsõ és külsõ kommunikáció, belsõ és külsõ PR, a gazdasági mûködések felügyelete, illetve az ezekkel való kapcso-
lattartás,
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– a gazdálkodással kapcsolatos szabályozások, városi és megyei gazdasági, kulturális és protokollkapcsolatok, megálla-
podások figyelemmel kísérése és katalizálása,
– a Dékáni Tanács munkájának koordinálása,
– távollétében – a rektor által meghatározott feladatkörben – helyettesíti a rektort,
– továbbá ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a rektor vagy a fõiskolai szabályzat a hatáskörébe utal.

Az oktatási rektorhelyettes fõbb feladata a rektor munkájának segítése, különösen:
– irányítja az intézményfejlesztési terv akadémiai programjainak végrehajtását, az intézmény graduális és posztgraduális
képzési stratégiáját, akkreditációs folyamatait, a felvételi eljárásokat,
– feladata az MSc/MA és doktori iskolák feltételei megteremtésének koordinálása,
– az oktatási-képzési vertikum szélesítése és interdiszciplináris jellegének, valamint munkaerõ-piaci megfelelésnek a fo-
kozása,
– továbbá ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a rektor vagy a fõiskolai szabályzat a hatáskörébe utal.

A rektorhelyettesi tisztségekre a pályázókkal szemben támasztott követelmények:
– pályázatot az intézményben fõállású, teljes munkaidõben, közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott tudományos
fokozattal rendelkezõ azon oktató nyújthat be, aki egyetemi végzettséggel, szakképzettséggel, többéves, felsõoktatásban
eltöltött vezetõi gyakorlattal, tapasztalattal, tudományos és publikációs tevékenységgel, valamint legalább egy idegen
nyelvbõl középfokú szintû nyelvismerettel rendelkezik.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó jelenlegi munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– a pályázó részletes szakmai, tudományos tevékenységét tartalmazó életrajzát, amelyben eddigi szakmai, oktatói és tu-
dományos tevékenységére, elért eredményeire, szakmai díjaira is ki kell térnie,
– hazai és nemzetközi szervezetekben végzett tevékenységének leírását, a nemzetközi tudományos életben való részvé-
telét, publikációs tevékenységének ismertetését,
– eddigi vezetõi tevékenységének összefoglaló tájékoztatóját,
– motivációt, továbbá a megpályázott – rektori munkát segítõ – magasabb vezetõi tisztség betöltésével kapcsolatos jövõ-
beni vezetésre, fejlesztésre vonatkozó elképzeléseit, vezetõi munkáját.

A pályázathoz mellékelni kell:
– egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-ismeretet, egyéb szakmai képesítést tanúsító okiratok hite-
les másolatát,
– személyi adatlapot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó nyilatkozatát, hogy hozzájárul pályázati anyagának megismeréséhez – a vonatkozó jogszabály és a fõiskolai
szabályok szerint – az erre jogosult bizottságok és testületek részére,
– minden olyan okiratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

A rektorhelyettesi megbízások 2008. szeptember 1-jétõl 5 éves idõtartamra szólnak.
A pályázatokat az intézmény rektorának címezve a Nyíregyházi Fõiskola Humánpolitikai Irodájába (4400 Nyíregyháza,
Sóstói u. 31/B) kérem megküldeni az Oktatási Közlönyben való megjelenéstõl számított 30 napon belül.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2008. augusztus 31.

fõtitkári magasabb vezetõi megbízás ellátására

A fõtitkár fõbb feladata a rektor munkájának segítése, különösen:
– az általános igazgatás irányítása, az ezzel összefüggõ belsõ irányítási feladatok figyelemmel kísérése, felügyelete,
– ellátja a Fõiskolai Szenátus titkári teendõit,
– elõkészíti a kari ügyrendek törvényességi felülvizsgálatát,
– koordinálja a fõiskolai szabályzatok elkészítését, azok igazgatással kapcsolatos részeinek kimunkálásában közremû-
ködik,
– átveszi és szignálja az intézménybe érkezõ fõhatósági (és a különbözõ ellenõrzési jogokkal felruházott intézmények ál-
tal küldött) küldeményeket, gondoskodik a határidõk nyilvántartásáról és betartatásáról,
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– a jogszabálynak megfelelõen hitelesíti a pályázatokhoz benyújtandó dokumentumok másolatait,
– segíti a HÖT elnökét abban, hogy a hallgatókkal kapcsolatos szabályzatok elõkészítésében, azok vitáiban a hallgatók a
jogszabályoknak megfelelõen (vagy ha az célszerû, azon túlmenõen is) részt vegyenek,
– folyamatos kapcsolattartás a fõhatóság illetékes képviselõivel,
– az oktatói és egyéb közalkalmazotti jogviszonyhoz kapcsolódó pályázati kiírások és azok elbírálásának koordinálása,
– a közalkalmazotti jogviszonyból eredõ illetmény és illetményelemek megállapítása, módosítása a jogszabályi változá-
soknak megfelelõen,
– a közalkalmazotti kinevezések és azok módosításai, valamint megszüntetései elkészítésének irányítása,
– a közalkalmazotti jogviszonyhoz kapcsolódó, és a fõiskolai döntést igénylõ ügyek elkészítése a Szenátus ülésére,
– továbbá ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a rektor vagy a fõiskolai szabályzat a hatáskörébe utal.

A fõtitkár a feladatát az intézmény rektorának közvetlen irányítása és ellenõrzése mellett látja el.
Pályázatot nyújthat be a fõiskolával határozatlan idejû közalkalmazotti kinevezéssel alkalmazott személyek.

A fõtitkári tisztségre a pályázóval szemben támasztott követelmények:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– állam- és jogtudományi egyetemi oklevél,
– legalább 15 éves, a felsõoktatásban az igazgatásszervezés területén szerzett vezetõi gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó jelenlegi munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– a pályázó részletes szakmai életrajzát,
– eddigi vezetõi tevékenységének összefoglaló tájékoztatóját,
– motivációt, továbbá a megpályázott – rektori munkát segítõ – magasabb vezetõi tisztség betöltésével kapcsolatos jövõ-
beni vezetésre, fejlesztésre vonatkozó elképzeléseit, vezetõi munkáját.

A pályázathoz mellékelni kell:
– egyetemi végzettséget és szakképzettséget, egyéb szakmai képesítést tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– személyi adatlapot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó nyilatkozatát, hogy hozzájárul pályázati anyagának megismeréséhez – a vonatkozó jogszabály és a fõiskolai
szabályok szerint – az erre jogosult bizottságok és testületek részére,
– minden olyan okiratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

A pályázatokat az intézmény rektorának címezve a Nyíregyházi Fõiskola Humánpolitikai Irodájába (4400 Nyíregyháza,
Sóstói u. 31/B) kérem megküldeni az Oktatási Közlönyben való megjelenéstõl számított 30 napon belül.
A megbízás 2008. szeptember 1-jétõl ötéves idõtartamra szól.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2008. augusztus 31.
A pályázatról bõvebb felvilágosítást a Nyíregyházi Fõiskola megbízott általános rektorhelyettese, Tukacsné dr. Károlyi
Margit ad a (42) 599-487-es telefonszámon.

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MÛVÉSZETI FÕISKOLAI KARÁNAK
Vizuális Kultúra Tanszéke, és a

TERMÉSZETTUDOMÁNYI FÕISKOLAI KAR
KÖRNYEZETTUDOMÁNYI INTÉZETE
pályázatot hirdet
fõállású, teljes munkaidõben foglalkoztatott
egyetemi docens kinevezésére

A kinevezésre kerülõ egyetemi docensek legfontosabb munkaköri követelményei:
– legalább 15 év szakmai gyakorlat, amelybõl legalább 10 év oktatói munka, megfelelõ oktatásszervezési tapasztalat,
– alkalmasnak kell lennie a hallgatók, a doktori képzésben részt vevõk, tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve
mûvészi munkájának vezetésére,
– a szaktudomány, a szakterület, illetve az általa oktatott diszciplína nemzetközi szintû ismerete és ennek alapszakon, va-
lamint tanári mesterszakon történõ elõadására való képesség,
– doktori (PhD vagy DLA) fokozat,
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– tudományos/mûvészi tevékenység, önállóan vagy társszerzõvel megírt jegyzet(ek), önálló vagy társszerzõvel megírt
publikáció(k), hazai, nemzetközi vagy külföldi tudományos konferencián tartott elõadások,
– a szakterület gazdasági, társadalmi vonatkozásainak ismerete.

Oktatási és kutatási feladatai:
– elõadások tartása és gyakorlatok, szemináriumok vezetése, hallgatók vizsgáztatása,
– részvétel szakdolgozati témavezetõként a hallgatók képzésében, diplomamunkák konzultálásában,
– hazai és nemzetközi szakmai konferenciákon való részvétel,
– részvétel tananyagok és oktatási anyagok fejlesztésében, tantárgyi programok kidolgozásában, tantárgyfelelõsi felada-
tok ellátásában,
– közremûködik a tanszéken/intézetben folyó egyéb oktató- és kutatómunkában,
– aktív részvétel a fõiskolai (kari) közéletben,
– folyamatos önálló kutatómunka, az eredmények publikálása,
– a fõiskola és a tanszék/intézet külsõ (hazai és nemzetközi) kapcsolatainak bõvítése, fejlesztése, részvétel a fõiskolai
közéletben.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó jelentkezését a pályázati kiírásban foglaltakra,
– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
– eddigi szakmai, vezetõi, oktató- és tudományos munkájának részletes ismertetését,
– fontosabbnak ítélt publikációs jegyzékét,
– idegennyelv-tudását és jelentõsebb tanulmányút feltüntetését.

A pályázathoz mellékelni kell:
– egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást, egyéb szakmai képesítést tanúsító okirat hiteles
másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát az intézmény arra jogosult bizottságai,
testületei megismerjék.

A kinevezésre 2008. szeptember 1-jétõl kerül sor.
A pályázatokat az intézmény rektorának címezve a Nyíregyházi Fõiskola Humánpolitikai Irodájába (4400 Nyíregyháza,
Sóstói u. 31/B) kérem megküldeni az Oktatási Közlönyben való megjelenéstõl számított 30 napon belül.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2008. augusztus 31.

Vizuális Kultúra Tanszékére
két fõiskolai docens

MÛSZAKI ÉS MEZÕGAZDASÁGI FÕISKOLAI KARÁNAK
Tájgazdálkodási és Vidékfejlesztési Tanszékére
két fõiskolai docens, valamint

az Agrártudományi Tanszékre,

PEDAGÓGUSKÉPZÕ KAR
Pszichológia Tanszékére és

a TERMÉSZETTUDOMÁNYI FÕISKOLAI KAR
BIOLÓGIA INTÉZETÉBE
fõiskolai docensi munkakörök betöltésére

A kinevezendõ fõiskolai docens feladata:
– elõadások tartása és gyakorlatok, szemináriumok vezetése, hallgatók vizsgáztatása,
– részvétel szakdolgozati témavezetõként a hallgatók képzésében, diplomamunkák konzultálásában,
– hazai és nemzetközi szakmai konferenciákon való részvétel,

17. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 1923



– részvétel tananyagok és oktatási anyagok fejlesztésében, tantárgyi programok kidolgozásában, tantárgyfelelõsi felada-
tok ellátásában,
– közremûködik a tanszéken folyó egyéb oktató- és kutatómunkában,
– aktív részvétel a fõiskolai (kari) közéletben,
– folyamatos önálló kutatómunka, az eredmények publikálása.

A pályázóval szembeni követelmények:
– szakirányú egyetemi végzettség,
– a karon oktatói munkakörben foglalkoztatott, teljes munkaidõs közalkalmazotti jogviszony,
– többéves felsõoktatásban szerzett gyakorlat,
– legalább egy élõ idegen nyelvbõl középfokú nyelvvizsga, elõny a szakmaival bõvített nyelvvizsga,
– színvonalas publikációs tevékenység (hazai és nemzetközi képzõmûvészeti kiállításokon való szereplés),
– hazai és külföldi konferenciákon való részvétel,
– a doktori fokozat (PhD, DLA).

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó jelentkezését a pályázati kiírásban foglaltakra,
– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
– eddigi szakmai, oktató- és tudományos munkájának részletes ismertetését,
– fontosabbnak ítélt publikációs jegyzékét,
– idegennyelv-tudás és jelentõsebb tanulmányút feltüntetését.

A pályázathoz mellékelni kell:
– egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást, egyéb szakmai képesítést tanúsító okirat hiteles
másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul, hogy pályázati anyagát az intézmény arra jogosult bizottságai, testületei
megismerjék.

A kinevezésre 2008. szeptember 1. napjától kerül sor.
A pályázatokat az intézmény rektorának címezve a Nyíregyházi Fõiskola Humánpolitikai Irodájába (4400 Nyíregyháza,
Sóstói u. 31/B) kérem megküldeni az Oktatási Közlönyben való megjelenéstõl számított 30 napon belül.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2008. augusztus 31.

Prof. Dr. Jánosi Zoltán s. k.,
rektor

A MOZGÁSSÉRÜLTEK PETÕ ANDRÁS NEVELÕKÉPZÕ ÉS NEVELÕINTÉZETÉNEK rektora
pályázatot hirdet a
Konduktív Pedagógiai Tanszékén
két fõállású docensi állás betöltésére

Általános feltételek: a pályázó feleljen meg a többször módosított 2005. évi CXXXIX. törvény a nem állami felsõoktatá-
si intézményekre vonatkozó és az MPANNI SzMSz-nek oktatói és kutatói követelményrendszerében meghatározott fel-
tételeknek.

1.
A kinevezendõ fõiskolai docens feladata:
– vegyen részt tanszéke nevelési, oktatási, képzési (hazai és nemzetközi) feladatainak ellátásában,
– a konduktív pedagógia alapozó tárgyainak, A motoros dysfunkció címû tárgy oktatásában,
– gyakorlati csoportvezetõként vezessen mindkét szakon és szakirányon tanítási gyakorlatokat,
– a gyakorlatvezetõk mentoraként biztosítsa a gyakorlati képzés folyamatos fejlesztését mindkét szakon és szakirányon,
– szervezze és irányítsa a szakirányú továbbképzési feladatokat,
– lássa el a külföldi projektek vezetõi tevékenységét,
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– tantárgyfelelõsként végezze el a tárgy szakanyagának rendezését,
– mindkét szakon és szakirányon a fiatal oktatók mentoraként segítse az újonnan kinevezett oktatók munkáját,
– irányítsa és szervezze a teljes gyakorlati képzést,
– vegyen részt mindkét szakon és szakirányon a zárófoglalkozásokon,
– gazdagítsa a szabadon választott tárgyak körét,
– vegyen részt a konduktív pedagógiai és gyakorlati beszámolókon mindkét szakon és szakirányon,
– vállaljon tevékeny szerepet az új BA és MA szakok beindításában, kialakításában és megvalósításában,
– az elméleti képzés területén a neveléstudomány, a konduktív nevelés diszciplínáiból tartson elõadásokat (idegen nyel-
ven is),
– végezze szakterületén folyamatosan a tananyag tartalmi és módszertani korszerûsítését,
– vállalkozzon jegyzetek, tankönyvek, szakcikkek írására szerzõként és társszerzõként,
– végezzen tudományos kutatómunkát és segítse tanszéke tudományos munkáját, törekedjen szintetizáló eredmények el-
érésére, és publikálja azokat a konduktív pedagógiai szolgálatában.

A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a pályázó:
– rendelkezzen a neveléstudomány területén szerzett tudományos (PhD) doktori fokozattal vagy megkezdett ez irányú
tanulmányokkal,
– rendelkezzen a pályázati kiírásban szereplõ tevékenységhez illeszkedõ, szakirányú egyetemi végzettséggel,
– minimum ötéves konduktori és felsõoktatási gyakorlattal,
– megkezdett kutatás vagy kutatásban való részvétellel,
– elõadóképes angol- és/vagy olasznyelv-tudással bírjon,
– képes legyen hazai és nemzetközi fórumokon az intézmény színvonalas képviseletére.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
_– rövid szakmai elképzelését,
– a pályázó szakmai-tudományos tevékenységét tartalmazó önéletrajzot,
– a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okiratot, valamint
– erkölcsi bizonyítványt,
– az adatvédelmi törvény alapján készült nyilatkozatát a pályázati anyag kezelésérõl.

A fõiskolai docensi (1) kinevezés határozatlan idõre szól.

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 Neve-
lõintézete, 1125 Budapest, Kútvölgyi út 6. címre.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a Konduktív Pedagógiai Tanszék fõiskolai docensi (1) állására”.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejétõl számított 30. nap.
Értesítés: az elbírálástól számított 10 napon belül.

2.

A kinevezendõ fõiskolai docens feladata:
– vegyen részt tanszéke nevelési, oktatási képzési (hazai és nemzetközi) feladatainak ellátásában,
– a konduktív pedagógia alapozó tárgyainak, A konduktív pedagógia története és alapelvei címû tárgy, valamint a Prog-
ramtervezés, Az integráció és programtervezés címû tárgy oktatásában,
– gazdagítsa a szabadon választott tárgyak körét,
– vegyen részt a konduktív pedagógiai beszámolókon, mindkét szakon és szakirányon,
– értékelje a hallgatók által tartott zárófoglalkozásokat,
– vállaljon tevékeny szerepet az új BA és MA szakok beindításában, kialakításában és megvalósításában,
– az elméleti képzés területén a neveléstudomány, a konduktív nevelés diszciplínáiból tartson elõadásokat (idegen nyel-
ven is), szervezze a rábízott területeken a fõiskolai nevelõ-oktató munkát,
– végezze szakterületén folyamatosan a tananyag tartalmi és módszertani korszerûsítését,
– vállalkozzon jegyzetek, tankönyvek, szakcikkek írására szerzõként és társszerzõként,
– végezzen tudományos kutatómunkát és segítse tanszéke tudományos munkáját, törekedjen szintetizáló eredmények el-
érésére, és publikálja azokat a konduktív pedagógia szolgálatában.

17. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 1925



A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a pályázó:
– rendelkezzék a neveléstudomány területén szerzett tudományos (PhD) doktori fokozattal,
– rendelkezzen a pályázati kiírásban szereplõ tevékenységhez illeszkedõ szakirányú egyetemi végzettséggel,
– minimum ötéves konduktori gyakorlattal,
– megkezdett kutatás vagy kutatásban való részvétellel,
– az angol és német nyelv elõadóképes idegennyelv-tudásával bírjon,
– képes legyen hazai és nemzetközi fórumokon az intézmény színvonalas képviseletére.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– rövid szakmai elképzelését,
– a pályázó szakmai-tudományos tevékenységét tartalmazó önéletrajzot,
– 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.

A fõiskolai docensi kinevezés határozatlan idõre szól.
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 Neve-
lõintézete, 1125 Budapest, Kútvölgyi út 6. címre.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a Konduktív Pedagógiai Tanszék fõiskolai docensi (2) 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

Pályázati felhívás
nevelési-oktatási intézmények vezetõi állásainak és egyéb vezetõi állások betöltésére

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

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

elõélet igazolására erkölcsi bizonyítványt kell csatolni.
A pályázat benyújtásának határideje – ha a pályáztató hosszabb idõt nem határoz meg – a közzétételtõl számított 30. nap.
A pályázat elbírálásának határidejét a pályázati felhívásban kell meghatározni.
A pályázatokat a pályázatot meghirdetõ szerv címére kell benyújtani, kivéve, ha a pályáztató ettõl eltérõ címet jelöl meg.

Rövidítések:

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

Óvodavezetõ

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

1. 2. 3. 4.

Adony Város Polgár-
mesteri Hivatal
2457 Adony,
Bajcsy-Zsilinszky E.
u. 5.
Tel.: (25) 504-550

Hóvirág Óvoda
2457 Adony,
Rákóczi Ferenc u. 26.
óvodavezetõ

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v., öt év szgy.

ÁEI: 2008. aug. 15.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: 2008. augusztus havi kép-
viselõ-testületi ülésen.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai életrajz, eddigi munka-
viszonyokról és szakmai gya-
korlatról szóló igazolások.
Pc: Adony város polgármestere

Balatonboglár Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
8630 Balatonboglár,
Erzsébet u. 11.

Hétszínvirág Óvoda Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v., óvodapeda-
gógus-munkakörben
eltöltött legalább öt év
szgy.
Elõny: vezetõi gyak.,
közoktatás-vezetõi v.

ÁEI: 2008. aug. 15.
A megbízás 2013. aug. 14-ig,
öt évre szól.
Pehi: a véleményezési eljárást
követõ képviselõ-testületi ülés.
Juttatás: vp: 250%.
Szl.: nincs.
A pályázathoz csatolni kell: ok-
levél hiteles másolata, a pályá-
zat benyújtásához mellékelni
kívánt egyéb oklevelek, bizo-
nyítványok, végzettségeket iga-
zoló dokumentumok hiteles
másolatát, adatvédelmi nyilatko-
zatot is.
A pályázatot zárt borítékban
„Óvodavezetõi pályázat” megje-
löléssel kell benyújtani.
Pc: Balatonboglár Város Önkor-
mányzat polgármestere.
A fenntartó fenntartja a jogot,
hogy intézményátszervezés ese-
tén a pályázati kiírást, illetve a
megbízást visszavonja.
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Bõcs Község Önkor-
mányzatának polgár-
mestere
3574 Bõcs,
Hõsök tere 1.
Tel.: (46) 318-009,
(46) 318-395

Bõcsi Napközi Ottho-
nos Óvoda
3574 Bõcs,
Rákóczi u. 102.
Tel.: (46) 318-395

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v., pedagó-
gus-szakvizsga,
legalább ötéves óvoda-
pedagógus-munkakör-
ben szerzett szgy.,
másodszori és további
alkalommal történõ ve-
zetõi megbízás esetén
pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett in-
tézményvezetõi szak-
képzettség.
Elõny: 3 év óvodaveze-
tésben szerzett vezetõi
gyak., bármilyen nyelv-
ismeret (alap- vagy kö-
zépfokú A, B, C típusú
nyelvvizsgával igazolt),
számítógép felhasználói
szintû kezelése (Word,
Excel)

ÁEI: 2008. aug. 16.
A megbízás 2013. aug. 15-ig,
öt évre szól.
Pehi: a pályázat benyújtására
meghatározott határidõt követõ
elsõ képviselõ-testületi ülésen,
de legkésõbb 2008. júl. 31-ig.
A pályázathoz csatolni kell: 30
napnál nem régebbi b., nyilatko-
zatot arra vonatkozóan, hogy a
pályázó vállalja a vagyonnyilat-
kozat-tételi kötelezettséget is.
A pályázatot zárt borítékban
Bõcs nagyközség polgármeste-
rének (Nagy László polgármes-
ter) címezve, a Polgármesteri
Hivatal címére kell benyújtani
személyesen vagy postai úton
„Pályázat óvodavezetõi állás-
helyre” felirattal ellátva.
A képviselõ-testület a pályázati
eljárást megfelelõ pályázó hiá-
nyában eredménytelenné nyilvá-
níthatja.

Kossuth Lajos Általá-
nos Iskola és Óvoda
4621 Fényeslitke,
Iskola út 1.

Fényeslitke Kossuth
Lajos Általános Iskola
és Óvoda Ligetszépe
Tagóvodája
4621 Fényeslitke,
Kossuth u. 94.

Fényeslitke Kossuth
Lajos Általános Iskola
és Óvoda Napközi Ott-
honos Tagóvodája
4622 Komoró,
Arany János u. 2.

Szakirányú felsõfokú
iskolai v. és szakkép-
zettség, óvodapedagó-
gus-munkakörben
szerzett legalább ötéves
szgy.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: 2008. aug. 1.
f: igazgató
Tel.: (45) 447-017
E-mail: litkeiskola@freemail.hu

Gyöngyöstarján Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
3036 Gyöngyöstarján,
Jókai Mór tér 3.
Tel.: (37) 372-025
Fax: (37) 372-018

Napközi Otthonos
Óvoda
óvodavezetõ

Szakirányú felsõfokú
v., legalább 5 év szgy.

ÁEI: 2008. aug. 16.
A megbízás 2013. júl. 31-ig
szól.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön-t, szakmai helyzet-
elemzésre épülõ vpr-t (max.
5 oldal), a végzettséget igazoló
dokumentumok másolatát is.
A pályázatot személyesen vagy
postai úton kell benyújtani.
Pc: Papp Zoltán jegyzõ
f: telefonon.
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Lippay Lajos Alsójász-
sági Óvodai, Iskolai és
Alapfokú Mûvészet-
oktatási Központ
5054 Jászalsószent-
györgy,
Rákóczi út 1.
Tel./fax: (57) 456-013

Lippay Lajos Alsójász-
sági Óvodai, Iskolai és
Alapfokú Mûvészet-
oktatási Központ Cifra-
palota Óvodai
Tagintézmény
5054 Jászalsószent-
györgy,
Rákóczi út 15.

Lippay Lajos Alsójász-
sági Óvodai, Iskolai és
Alapfokú Mûvészetok-
tatási Központ Mesevár
Óvodai Tagintézmény
5144 Jászboldogháza,
Petõfi Sándor út 2.

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v., öt év óvoda-
pedagógusi gy., elõny:
vezetõi gy.

ÁEI: 2008. aug. 15.
A megbízás 2013. aug. 14-ig,
öt évre szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ elsõ igazgató-
tanácsi ülés.
Pc: Tarnai Mihály igazgató

Ludas Község Önkor-
mányzat Polgármesteri
Hivatala
3274 Ludas,
Fõ tér 1.
Tel.: (37) 362-043

Napközi Otthonos
Óvoda és Konyha

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, leg-
alább öt év pedagó-
gus-munkakörben
szerzett szgy.

ÁEI: 2008. aug. 13.
A megbízás 2013. aug. 14-ig,
öt évre szól.
A pályázatot zárt borítékban
„Óvoda intézményvezetõi pá-
lyázat” megjelöléssel kell be-
nyújtani.
Pc: Öllei Mihályné polgármester
Tel.: (37) 562-000

Észak-Mátraaljai
Óvodafenntartó
Társulás Önkormányza-
tainak Képviselõ-testü-
letei

Észak-Mátraaljai Nap-
közi Otthonos Óvoda
3155 Mátramindszent,
Rákóczi út 65.

Óvodapedagógusi v. és
szakképesítés, pedagó-
gus-szakvizsga, leg-
alább ötéves szgy.
Jogosítvány megléte.
Elõny: aki a társult tele-
pülések közigazgatási
területén él, közoktatási
vezetõ szakirányú szak-
képesítéssel rendelke-
zik

ÁEI: 2008. aug. 15.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Szl. nincs.
A pályázathoz csatolni kell:
kézzel írt részletes szakmai ön.
is.
Pc: Molnár Gábor polgármester
3155 Mátraszentmindszent,
Kossuth tér 25.
Tel.: (32) 366-177
A kiíró a pályázat eredményte-
lenné nyilvánításának jogát
fenntartja.

Nagytevel Község Ön-
kormányzatának Képvi-
selõ-testülete
8562 Nagytevel,
Kossuth u. 56.

Német Nemzetiségi
Napközi Otthonos
Óvoda

Német nemzetiségi fel-
sõfokú óvodapedagógu-
si v., öt év szgy.

ÁEI: 2008. szept. 1.
A megbízás 2013. aug. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: a benyújtási határidõ lejár-
tát követõ 30. nap.
Szl. nincs.
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A pályázathoz csatolni kell: né-
met nemzetiségi felsõfokú óvo-
dapedagógusi diploma hiteles
másolatát, óvodapedagógus dip-
loma hiteles másolatát.
A pályázatot írásban kell be-
nyújtani.
Pc: Babits Emil Ferenc polgár-
mester
Nagytevel Község Önkormány-
zata
Tel.: (89) 353-696

Parasznya, Radostyán
Községek Önkormány-
zata képviselõ-testülete
3777 Parasznya,
Rákóczi út 23.

Napközi Otthonos
Óvoda
3777 Parasznya,
Szabadság út 27.

Szakirányú felsõfokú
v., öt év szgy., közokta-
tás-vezetõi szakvizsga

ÁEI: 2008. aug. 16.
A megbízás 2013. aug. 15-ig
szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ elsõ testületi ülés
idõpontja.
A pályázat elbírálásáról a mun-
káltatói jogkör gyakorlója dönt,
amelynek eredményérõl a pályá-
zó írásban tájékoztatást kap.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
végzettséget igazoló okiratok
másolatát is., aminek eredeti
példányát a pályázó a képvise-
lõ-testületi meghallgatáskor be-
mutat.
Pc., f: Fekete Ferenc
polgármester
Tel.: (48) 521-033

Petõháza Község Ön-
kormányzatának Képvi-
selõ-testülete
9443 Petõháza,
Kinizsi Pál u. 42.

Napközi Otthonos
Óvoda
9443 Petõháza,
Kinizsi Pál u. 10.

Óvodapedagógusi fel-
sõfokú iskolai v. és
szakképzettség, leg-
alább öt év óvodapeda-
gógusi munkakörben
szerzett szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga, vezetõi gyakor-
lat

ÁEI: 2008. okt. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: a pályázat benyújtásának
határidejét követõ 60. nap.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
egy hónapnál nem régebbi b., a
pályázó nyilatkozatát, hogy a
pályázati anyagában foglalt sze-
mélyes adatainak a pályázati el-
járással összefüggõ kezeléséhez
hozzájárul.
Pc:, f: Petõháza Község Önkor-
mányzatának jegyzõje
Tel.: (99) 544-071
Fax: (99) 380-965
E-mail: jegyzo@petohaza.hu

1930 OKTATÁSI KÖZLÖNY 17. szám



1. 2. 3. 4.

Pölöske és Zalaszent-
mihály Községek
Önkormányzata Képvi-
selõ-testülete
8929 Pölöske,
Petõfi út 115.

Pölöske Községi
Napközi Otthonos
Óvoda és Tagóvoda

Pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
felsõfokú iskolai v.,
legalább öt év pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szgy., elõny:
vezetõi gyakorlat.

ÁEI: 2008. aug. 16.
A megbízás 2013. aug. 15-ig szól.
Pbhi: az Oktatási Közlönyben való
megjelenéstõl számított 31. nap.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
nyilatkozatot arról, hogy a pá-
lyázatba az elbírálásban részt
vevõ személyek betekinthetnek,
végzettséget igazoló dokumen-
tumok hiteles másolatait is.
Pc: Feketéné Tarpál Ibolya
polgármester
8929 Pölöske,
Petõfi út 115.
A pályázatot egy példányban
kell benyújtani

Sajópálfala Község Ön-
kormányzatának Képvi-
selõ-testülete
3714 Sajópálfala,
Szabadság u. 26.

Sajópálfala Napközi
Otthonos Óvoda
3714 Sajópálfala,
Petõfi u. 1.

Szakirányú felsõfokú
v., legalább öt év szgy.
Elõny: közoktatás-veze-
tõi szakvizsga

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: a pályázat benyújtási ha-
táridejének lejártát követõ kép-
viselõ-testületi ülés.
Pc: Sajópálfala község
polgármester
Tel.: (46) 327-482

Sóshartyán és
Magyargéc Községek
Önkormányzatának
Óvodafenntartó
Társulása
3131 Sóshartyán,
Dózsa út 1.

Szivárvány Óvoda
3131 Sóshartyán,
Dózsa út 4.

Felsõfokú óvodapeda-
gógus v., óvodai neve-
lésben eltöltött legalább
öt éves szakmai tapasz-
talat.
Legalább három év ve-
zetõi tapasztalat

ÁEI: 2008. szept. 1.
A megbízás 2013. aug. 15-ig szól.
Pbhi: 2008. júl. 31.
Pehi: 2008. aug. 31.
A pályázatot postai úton „Óvo-
davezetõ” megjelöléssel ellátva
kell benyújtani.
Pc: Sóshartyán Önkormányzata
3131 Sóshartyán, Dózsa út 1.
f: Tóth Gabriella polgármester,
illetve Cservenák Zsuzsanna
körjegyzõ
Tel.: (32) 404-200

Szokolya Község
Képviselõ-testülete
2624 Szokolya,
Fõ u. 83.

Szokolya Börzsöny
Gyöngye Óvoda
2624 Szokolya

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, legalább
öt év szgy., másodszor és
további alkalommal tör-
ténõ megbízás esetén a
pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett intéz-
ményvezetõi szakkép-
zettség.
Elõny: nevelési intéz-
ményben szerzett leg-
alább hároméves
vezetõi gyakorlat

ÁEI: 2008. aug. 15.
A megbízás 2013. aug. 15-ig,
öt évre szól.
Pehi: 2008. aug. 10.
A pályázathoz csatolni kell:
végzettséget igazoló oklevél hi-
telesített másolata.
A pályázatot írásban kell be-
nyújtani „Óvodavezetõi pályá-
zat” megjelöléssel.
Pc: Gyurcsik Mihály polgármes-
ter
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Bakháza, Háromfa,
Tarany Körzeti Óvoda,
Általános Iskola,
Könyvtár és Pedagógiai
Szakszolgálat
7514 Tarany,
Zrínyi u. 6.
Tel.: (82) 352-677

Óvodai intézmény-
egység-vezetõ

Fõiskolai v. ÁEI: 2008. aug. 16.
Juttatás: tp., vp.
Pc: Bakháza, Háromfa, Tarany
Körzeti Óvoda, Általános Isko-
la, Könyvtár és Pedagógiai
Szakszolgálat igazgatója

Vasad Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2211 Vasad,
Kossuth u. 21.

Vasadi Napközi
Otthonos Óvoda
2211 Vasad,
Petõfi u. 77.

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, leg-
alább öt év óvodapeda-
gógus-munkakörben
szerzett szgy.

ÁEI: 2008. aug. 15.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: 2008. aug. 12.
Juttatás: vp. 200%, étkh.
A pályázathoz csatolni kell: hi-
telesített om., valamint adatvé-
delmi nyilatkozatot is.
Pc: polgármester

Iskolaigazgató és egyéb vezetõi állások

Balmazújváros Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
4060 Balmazújváros,
Kossuth tér 4–5.

Veres Péter Gimnázi-
um, Szakközépiskola és
Szakképzõ
4060 Balmazújváros,
Batthyány u. 1–7.

Egyetemi szintû tanári
v. és szakképzettség,
legalább öt év pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga, vezetõi gyakor-
lat

ÁEI: azonnal.
a megbízás 2014. júl. 31-ig,
hat évre szól.
Pehi: a közzétételtõl számított
90 napon belül szól.
Juttatás: vp: 250%.
A pályázathoz csatolni kell: fel-
sõfokú iskolai végzettséget,
szakképzettséget igazoló okirat
hiteles másolatát, valamint nyi-
latkozatot arra vonatkozóan,
hogy a pályázat anyagát az eljá-
rásban részt vevõk megismerhe-
tik, illetve az abban foglalt
személyes adatainak a pályázati
kiírással összefüggõ kezeléséhez
hozzájárul.
A pályázatot postai úton, két
példányban, zárt borítékban
„Igazgatói pályázat” megjelölés-
sel ellátva kell benyújtani.
Pc: Balmazújváros város polgár-
mestere

Kossuth Lajos Általá-
nos iskola és Óvoda
4621 Fényeslitke,
Iskola út 1.

Fényeslitke
Kossuth Lajos Általá-
nos Iskola és Óvoda Pe-
tõfi Sándor Tagiskolája
4622 Komoró,
Petõfi u. 18.

Szakirányú felsõfokú
iskolai v. és szakkép-
zettség, pedagó-
gus-munkakörben
szerzett legalább öt év
szgy.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: 2008. aug. 1.
f: igazgató
Tel.: (45) 447-017
E-mail: litkeiskola@freemail.hu
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Lippay Lajos Alsójász-
sági Óvodai, Iskolai és
Alapfokú Mûvészet-
oktatási Központ
5054 Jászalsószent-
györgy,
Rákóczi út 1.
Tel./fax: (57) 456-013

Lippay Lajos Alsójász-
sági Óvodai, Iskolai és
Alapfokú Mûvészetok-
tatási Központ Mátyás
Király Általános Iskolai
Tagintézmény
5144 Jászboldogháza,
Kossuth Lajos út 1.

Szakirányú felsõfokú
v., öt év szgy.
Elõny: vezetõi gyakor-
lat.

ÁEI: 2008. aug. 15.
A megbízás 2013. aug. 14-ig,
öt évre szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ elsõ igazgató-
tanácsi ülés.
Pc: Tarnak Mihály igazgató

Ludányhalászi Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
3188 Ludányhalászi,
Rákóczi út 69.

II. Rákóczi Ferenc Álta-
lános iskola és Napközi
Otthonos Óvoda
3188 Ludányhalászi,
Rákóczi út 119.

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, leg-
alább öt év pedagó-
gus-munkakörben
szerzett szgy.

ÁEI: 2008. aug. 15.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: a pályázati eljárást követõ
elsõ testületi ülés.
Juttatás: magasabb vp.
Igény esetén szl. biztosítva.
A pályázatot zárt borítékban
„Pályázat” megjelöléssel ellátva
kell benyújtani.
Pc: Ludányhalászi Község Ön-
kormányzatának jegyzõje
f: Polgármesteri Hivatal
Tel.: (32) 556-022, (32) 556-023

Magyarpolány Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
8449 Magyarpolány,
Dózsa u. 6.
Tel.: (88) 503-820

Magyarpolány Alap-
fokú Mûvészetoktatási
Intézmény
8449 Magyarpolány,
Dózsa u. 6.

Tanárképzõ fõiskolán
vagy egyetemi böl-
csészkaron szerzett ta-
nári v.,
közoktatás-vezetõi v.,
öt év szgy.
Elõny: mûvészetokta-
tásban szerzett vezetõi
gyakorlat

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: 2008. júl. 31.
Juttatás: vp. 200%.
A pályázathoz csatolni kell: is-
kolai végzettséget igazoló okmá-
nyok hiteles másolatát,
adatvédelmi nyilatkozatot is.
Pc: Magyarpolány község pol-
gármestere
f: Polt Rita polgármester
Tel.: (88) 503-820

Mátranovák, Mátra-
mindszent, Nemti és
Szuha községek képvi-
selõ-testületei

Észak-mátraaljai Iskola-
fenntartó Társulás Álta-
lános Iskola, 8 évfo-
lyammal mûködõ neve-
lési-oktatási intézmény,
mûködõ tagintéz-
ménnyel
(Mátramindszent,
Mikszáth Kálmán
Általános Iskola)
3143 Mátranovák,
Nyírmedi út 12.

Szakirányú felsõfokú
v., legalább öt év peda-
gógus szgy., pedagó-
gus-szakvizsga.
Elõny: vezetõi gyakor-
lat, igazolt középfokú
angolnyelv-vizsga, jo-
gosítvány, a társult tele-
pülések közigazgatási
területén élés

ÁEI: 2008. aug. 15.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: 2008. aug. 13.
A pályázathoz csatolni kell: ok-
levelek hiteles másolata, szak-
mai gyakorlat hiteles igazolása,
adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot három példányban
kell benyújtani.
Pc: Mátranovák polgármestere
3143 Mátranovák,
Petõfi út 1.
Tel.: (32) 363-357
A pályázatot elbíráló testületek
fenntartják maguknak azt a jo-
got, hogy a pályázat eredmény-
telenségét kimondják.
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Nyírcsászári-Bátor-
liget-Terem Községek
Közoktatási Intézmény-
fenntartó Társulás
Társulási Tanácsa
4331 Nyírcsászári,
Rákóczi út 6.

Nyírcsászári-Bátor-
liget-Terem Községek
Közös Általános Iskola
és Óvoda, Alapfokú
Mûvészeti Iskola
4331 Nyírcsászári,
Kossuth út 19–21.

Szakirányú felsõfokú
iskolai v., öt év szgy.

ÁEI: 2008. aug. 15.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: a benyújtást követõ elsõ
társulási tanács ülése.
Pc: Fodor Zsolt, a Társulási Ta-
nács elnöke.
A pályáztató fenntartja a jogot,
hogy a pályázatot eredményte-
lennek nyilvánítsa.

József Attila
Általános Iskola
2840 Oroszlány,
Táncsics Mihály út 42.

Gazdasági vezetõ Fõiskolai v., regisztrált
mérlegképes könyvelõ

ÁEI: 2008. aug. 11.
A megbízás határozott idõre
szól.
Pehi: 2008. júl. 30.
f: Tóth Gábor igazgató
E-mail: info@jozsefattila.hu
Tel.: (20) 582-1391

Sármellék Község Ön-
kormányzatának és
Szentgyörgyvár Község
Önkormányzatának
képviselõ-testületei
8391 Sármellék,
Dózsa Gy. u. 324.

Általános Mûvelõdési
Központ
8391 Sármellék,
Felszabadulás u. 1–2.

Fõiskolán vagy egye-
tem szerzett pedagó-
gus/óvodapedagógusi
vagy közmûvelõdési v.,
öt év szgy.

ÁEI: 2008. szept. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: 2008. aug. 31.
Pc: Sármellék község polgár-
mestere
8391 Sármellék,
Dózsa Gy. u. 324.
Tel.: (83) 355-207

Szigetvár–Dél-Zselic
Többcélú Kistérségi
Társulás Társulási
Tanácsa
7900 Szigetvár,
Zrínyi tér 3.

Szigetvár Óvodái, Álta-
lános Iskolái és Alapfo-
kú Mûvészetoktatási
Intézmény Tinódi Lan-
tos Sebestyén Általános
Iskola
7900 Szigetvár,
Rákóczi u. 9–13.

Egyetemi v., legalább
10 éves pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szgy., a közoktatás
területén szerzett ötéves
magasabb vez. gyak.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga

ÁEI: 2008. szept. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig
szól.
Pehi: legkésõbb a Társulási Ta-
nács 2008. augusztusi ülése.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
szakmai életrajz.
Pc: Paizs József, Sziget-
vár–Dél-Zselic Többcélú Kistér-
ségi Társulás elnöke
A borítékra kérjük ráírni: „Intéz-
ményvezetõi pályázat Szigetvár
Óvodái, Általános Iskolái és
Alapfokú Mûvészetoktatási In-
tézmény Tinódi Lantos Sebes-
tyén Általános Iskola”.
f: Török Zsolt, Sziget-
vár–Dél-Zselic Többcélú Kistér-
ségi Társulás munkaszervezet
vezetõje
Tel.: (73) 413-075
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Bakháza, Háromfa,
Tarany Körzeti Óvoda,
Általános Iskola,
Könyvtár és Pedagógiai
Szakszolgálat
7514 Tarany,
Zrínyi u. 6.
Tel.: (82) 352-677

Általános Iskola Fõiskolai v. ÁEI: 2008. aug. 16.
Juttatás: tp., vp.
Pc: Bakháza, Háromfa, Tarany
Körzeti Óvoda, Általános Iskola,
Könyvtár és Pedagógiai Szak-
szolgálat igazgatója

Tarnaörs Község Ön-
kormányzat
3294 Tarnaörs,
Erzsébet út 13.
és
Boconád Község
Önkormányzat
3368 Boconád,
Szabadság tér 1.
képviselõ-testület

Tarnaörs-Boconád
ÁMK
3294 Tarnaörs,
Erzsébet út 7.,
illetve az ÁMK intéz-
ményei

Egyetemen vagy fõisko-
lán szerzett pedagógusi
v. és szakképzettség, pe-
dagógus-munkakörben
szerzett legalább öt év
szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga, intézményvezetõi
gyakorlat, felhasználói
szintû MS Office (irodai
alkalmazások) ismerete.
Elvárt kompetenciák: ve-
zetõi képesség, egyezte-
tési képesség, hatékony
kommunikáció

ÁEI: 2008. szept. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: a benyújtást követõ együt-
tes képviselõ-testületi ülésen.
A kiíró fenntartja a pályázat
eredménytelenné nyilvánításá-
nak lehetõségét.
Pc: Tarnaörs község polgármes-
tere
3294 Tarnaörs,
Erzsébet út 13.
f: Almádi János, Tarnaörs köz-
ség polgármestere
Tel.: (36) 473-001
A borítékra kérjük ráírni: „Igaz-
gatói pályázat”.

3293 Visznek,
Szabadság út 63.
és
3295 Erk,
Fõ tér
községek önkormány-
zatainak képviselõ-tes-
tületei

Általános Iskola és
Napközi Otthonos
Óvoda
3293 Visznek,
Rákóczi út 27.,
illetve
3295 Erk,
Fõ tér 4.

Egyetemen vagy fõisko-
lán szerzett pedagógusi
v. és szakképzettség, pe-
dagógus-munkakörben
szerzett legalább öt év
szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga, intézményveze-
tõi gyakorlat,
felhasználói szintû MS
Office (irodai alkalma-
zások) ismerete.
Elvárt kompetenciák: jó
szintû vezetõi képesség,
konfliktuskezelõi ké-
pesség, hatékony kom-
munikáció

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: a benyújtást követõ együt-
tes képviselõ-testületi ülésen.
A pályázatot kiíró fenntartja a
pályázat eredménytelenné nyil-
vánításának lehetõségét.
Pc: Visznek Község polgármes-
tere
3293 Visznek,
Szabadság út 63.
f: Tóth Lajos, Visznek község
polgármestere
Tel.: (37) 529-002
A borítékra kérjük ráírni: „Igaz-
gatói pályázat”.
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Pályázati felhívás pedagógus álláshelyek betöltésére

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

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

elõélet igazolására erkölcsi bizonyítványt kell csatolni.
A pályázat benyújtásának határideje – ha a pályáztató hosszabb idõt nem határoz meg – a közzétételtõl számított 30. nap.
A pályázat elbírálásának határidejét a pályázati felhívásban kell meghatározni.
A pályázatokat a pályázatot meghirdetõ szerv címére kell benyújtani, kivéve, ha a pályáztató ettõl eltérõ címet jelöl meg.

Rövidítések:

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

Óvodapedagógus

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

1. 2. 3. 4.

Lellei Óvoda
8638 Balatonlelle,
Szövetség u. 76.

Óvodapedagógus Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: 2008. szept. 1.
A megbízás határozatlan idõre
szól.
Pehi: a határidõ lejárta után tíz
nap.
A pályázathoz csatolni kell:
fényképes önéletrajzot is.
Pc., f: Kovács Ágota óvoda-
vezetõ
Tel.: (85) 554-010

Kölcsey Utcai és Ligeti
Sori Óvoda
5600 Békéscsaba,
Kölcsey u. 15.
Tel.: (66) 324-864
E-mail: kolcsey-
ovi@t-online.hu

Óvodapedagógus Fõiskolai v., elõny:
óvó-tanító v., szgy.

ÁEI: azonnal.
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Kistérségi Község
Fenntartású Napközi
Otthonos Óvoda
2526 Epöl,
Hõsök tere 1.
Tel.: 448-628

Óvodapedagógus
(részmunkaidõre)

Szakirányú felsõfokú
óvodapedagógusi v.

ÁEI: azonnal.
A megbízás határozott idõre
szól.
Jelentkezés az óvodavezetõnél
Siklósiné Faragó Ildikó
2524 Nagysáp,
Köztársaság tér 35.
Tel.: (33) 460-108
E-mail: napsugarovin@freema-
il.hu

Napközi Otthonos
Óvoda
8043 Iszkaszentgyörgy,
Rákóczi u. 35.
Tel./fax: (22) 441-029
E-mail: iszkaovo-
da@axiannet.hu

Óvodapedagógus Felsõfokú óvodapeda-
gógus v.

ÁEI: 2008. szept. 1.
A pályázatot írásban kell be-
nyújtani.
Pc: Czikai Lajosné óvodavezetõ

Napraforgó Óvoda
8132 Lepsény,
Fõ u. 97.
Tel./fax: (22) 437-022
E-mail: napraforgoo-
vi@citromail.hu

Óvodapedagógus Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v.

ÁEI: 2008. szept. 1.
Pehi: 2008. júl. 30.
Pc: Kincsesné Kiss Ildikó
óvodavezetõ

Pedagógus

Liszt Ferenc Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény-Zeneiskola
6500 Baja,
Dózsa Gy. út 18.
Tel./fax: (79) 325-550
E-mail: liszt@baja.hu

Orgona szakos tanár

hegedû szakos tanár

Felsõfokú szakirányú v. ÁEI: azonnal.
Pbhi: 2008. aug. 1.

Szerb Általános Iskola
és Óvoda
5830 Battonya,
Hunyadi J. u. 54.

Szerb nemzetiségi
nyelvismereti tanár

Fõiskolai vagy egyete-
mi v.

A megbízás teljes munkaidõre
szól.

matematika–számítás-
technika szakos tanár

fõiskolai v.

Kispesti Deák Ferenc
Gimnázium
1192 Budapest,
Gutenberg krt. 6.
Tel.: 347-9040
Fax: 347-9046

Biológia–földrajz
szakos tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2008. aug. 16.
Pehi: a benyújtási határidõt kö-
vetõ 15 napon belül.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani.
Pc: Petrovics Judit igazgató
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Modell Divatiskola,
Iparmûvészeti, Ruha-
és Textilipari Szakkö-
zépiskola és Szakiskola
1133 Budapest,
Vág u. 12–14.

Angoltanár Egyetemi v., elõny:
szakközépiskolai gya-
korlat

ÁEI: 2008. szept. 1.
A pályázat határozatlan idejû
közalkalmazotti jogviszony, há-
rom hónap próbaidõvel.
Illetmény és juttatások: a Kjt.
rendelkezésein túl a kollektív
szerzõdés.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani „Angoltanár” megneve-
zéssel.

Kolping Általános
Iskola és Gimnázium
1134 Budapest,
Huba u. 6.
Tel.: 359-2249
E-mail: huba.kol-
ping@gmail.com

Számítástechnika–ma-
tematika szakos tanár
(határozott idõre, teljes
állás)

angol szakos tanár
(határozott idõre, teljes
állás)

matematika, angol, fizi-
ka, kémia, biológia
szakos tanár
(határozott idõre, rész-
munkaidõs, ill. óraadó)

Szakirányú egyetemi v. ÁEI: 2008. szept. 1.
Pehi: 2008. júl. 31.
Pc: Ballai Ottó igazgató

Törökvész Úti Általá-
nos Iskola
1025 Budapest,
Törökvész út 67–69.

Iskolaotthonos tanító Felsõfokú v. – fõiskola,
tanító,
legalább öt év szakmai
tapasztalat, alapszintû
számítógép- és internet-
használati alapismeretek,
rendezvényszervezés
vállalása, mûvészeti ne-
velés, olvasóvá nevelés,
referenciaanyag mûvé-
szeti tevékenységrõl

ÁEI: 2008. szept. 1.
Három hónap próbaidõ.
Pbhi: 2008. júl. 30.
Pehi: a beadási határidõ lejártát
követõ 12. nap.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.
Értesítés: a pályázat elbírálását
követõ nyolc munkanapon belül.

német szakos tanár
(félállás)

felsõfokú v. – fõiskola,
legalább öt év szakmai
tapasztalat, alapszintû
számítógép- és internet-
használati alapismeretek

Máriaremete–Hidegkúti
Ökumenikus Általános
Iskola
1028 Budapest,
Községház u. 8–10.
Tel./fax: 397-0959
E-mail: okuhideg-
kut@t-online.hu

2 fõ napközis tanító
(az egyik határozott
idejû)

angol szakos tanár

rajz szakos tanár
(részállás)

Fõiskolai v.

fõiskolai vagy egyetemi
v.
Elõny: tanítói v.

fõiskolai v.

ÁEI: 2008. aug. 15.
Pc: igazgató
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A Magyar Táncmûvé-
szeti Fõiskola Nádasdi
Ferenc Gimnáziuma
1145 Budapest,
Columbus u. 87–89.

Matematika–bármely
szakos középiskolai ta-
nár
(feladata: 6–11. osztá-
lyokban matematika ta-
nítása)
(határozott idejû mun-
kaviszony, félállás)

Egyetemi v. ÁEI: 2008. aug. 18.
Pehi: 2008. júl. 30.
Juttatás: étkh., havi étkezési
utalvány.
Pc., f: Valcz Gyuláné igazgató
E-mail: gimnazium@mtf.hu
Tel.: 273-3454, (20) 996-7982

Vass Lajos Általános
Iskola
1193 Budapest,
Csokonai u. 9.
Tel.: 281-0926
Fax: 282-9551
E-mail: igazga-
to@vasslbp.sulinet.hu

4 fõ tanító
(iskolaotthonos és nap-
közis feladatokra)

kémia–matemati-
ka–technika
szakos tanár
(napközis nevelõi fel-
adatokra)

Tanítóképzõ fõiskolai
v.,

tanárképzõ fõiskolai v.

ÁEI: 2008. aug. 25.
Pehi: 2008. aug. 21.
Pc: Ertelné Csák Judit igazgató

Kossuth Lajos Kéttan-
nyelvû Fõvárosi
Gyakorló Mûszaki
Középiskola és Szak-
iskola
1211 Budapest,
Kossuth L. u. 12.
Tel./fax: 276-4167
E-mail: kos-
suth.tit@freemail.hu

Angol nyelv szakos
tanár

Egyetemi vagy fõisko-
lai v.

ÁEI: 2008. júl. 31.
A megbízás határozott idõre
szól.
A pályázatot levélben vagy
e-mailben lehet benyújtani.

Wesselényi Miklós Mû-
szaki Szakközépiskola
és Szakiskola
1149 Budapest,
Várna u. 23.
Tel.: (20) 336-8715
E-mail: fuz-
foi@wmszki.hu

Matematika–fizika
szakos tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2008. aug. 15.

Dózsa György Általá-
nos Iskola
2400 Dunaújváros,
Köztársaság u. 14.
Tel.: (25) 413-135
Fax: (25) 410-021
E-mail: dozsaduj@free-
mail.hu

Testnevelõ tanár
(határozott idejû rész-
munkaidõs)

történelem–idegen nyelv
(német vagy angol)
tanár

fizika–technika tanár
(határozatlan idejû,
részmunkaidõs)

Fõiskolai v.,
szakirányú egyetem

fõiskolai v.

Pehi: 2008. aug. 15.
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Árpád Fejedelem
Általános Iskola
2336 Dunavarsány,
Árpád u. 12.

Nemzetiségi német-
nyelv-tanár

Fõiskolai v., szgy. ÁEI: 2008. aug. 16.
Pehi: a pályázat benyújtásától
számított 30. nap.
Juttatás: étkh., nemzetiségi pót-
lék
f: Tel.: (24) 511-150,
(70) 374-8270

angol szakos tanár
(részmunkaidõs)

ÁEI: 2008. aug. 16.
Pehi: a pályázat benyújtásától
számított 30. nap.
Juttatás: étkh.
f: Tel.: (24) 511-150,
(70) 374-8270

Pásztorvölgyi Általános
Iskola és Gimnázium
3304 Eger,
Pásztorvölgy u. 25.

Angol–bármely
szakos tanár

Szakirányú fõiskolai v. A megbízás 2009. jún. 30-ig, ha-
tározott idõre szól.

angol–magyar
szakos tanár
(középiskolai)

szakirányú egyetemi v.

Joseph Haydn Zene-
iskola
9431 Fertõd,
Madách u. 1.
Tel.: (99) 370-209

Néptánctanár

modern–kortárstánc
tanár

Fõiskolai v. ÁEI: 2008. aug. 15.
Juttatás: étkh.
Pc., f: igazgató.

Csanádi Imre Általános
Iskola Gánti Tagisko-
lája
8082 Gánt,
Béke tér 20.
Tel.: (22) 251-002,
(22) 582-115

Tanító Fõiskolai v., matemati-
ka spec. koll., német-
nyelv-tudás

ÁEI: 2008. szept. 1.
A megbízás határozott idõre
szól.
Juttatás: étkh., útiköltség-térítés.
Pc: Tamás Ferencné iskolaigaz-
gató

Hernád Községi Önkor-
mányzat Hernád–Pusz-
tavacs Közös
Fenntartású Általános
Iskola
2376 Hernád,
Fõ u. 150.

Matematika–fizika–ké-
mia
szakos tanár

Fõiskolai v. ÁEI: 2008. aug. 1.
Pehi: a benyújtást követõ
15. nap.
Juttatás: szl., étkh., ruhapénz.
Pc: Szabadosné Malata Ibolya
igazgató

Egységes Kistérségi
Pedagógiai Szakszol-
gáltató Központ
3700 Kazincbarcika,
Építõk útja 15.

Iskolapszichológus

gyógypedagógus–logo-
pédus

Pszichológus és peda-
gógus v. vagy pedagó-
giai szakpszichológus
v.

szakirányú felsõfokú v.,
legalább öt év szgy.,
elõny: pedagógus-szak-
vizsga

ÁEI: 2008. aug. 15.
A megbízás határozatlan idõre
szól.
Pehi: 2008. aug. 10.
Pc: Egységes Kistérségi Pedagó-
giai Szakszolgáltató Központ
igazgatója
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Kistérségi Közös Fenn-
tartású Általános Iskola
és Óvoda
2882 Kerékteleki,
Fõ u. 60.

Zrínyi Ilona Általános
Iskola
2858 Császár,
Iskola köz 1.

földrajz–biológia–rajz
(vagy bármelyik kettõ
ezek közül) szakos ta-
nár

Felsõfokú iskolai v., fõ-
iskola, gyakorlott szintû
MS Office (irodai al-
kalmazások).
Elõny: angol nyelvbõl
középfokú C típusú ál-
talános nyelvvizsga,
alap szintû nyelvtudás,
IKT ismerete és alkal-
mazása

ÁEI: 2008. aug. 25.
A megbízás egy év határozott
idõtartamra szól.
Egy év letelte után, kölcsönös
megelégedettség esetén, határo-
zatlan idejû kinevezés történhet.
Juttatás: szl. az iskola közelében
vehetõ igénybe.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.
f: Vincze Csabáné tagintéz-
mény-vezetõ nyújt munkaidõben
Tel.: (34) 376-166
A pályázatot postai úton „Föld-
rajz–biológia–rajz (vagy bárme-
lyik kettõ ezek közül)”
megjelöléssel és a pályázati
adatbázisban szereplõ azonosító
számmal ellátva (29/2008.) kell
benyújtani.
Pc: Kistérségi Közös Fenntartá-
sú Általános Iskola és Óvoda

Vajda János Gimnázium
8360 Keszthely,
Fõ tér 9.

Biológia–kémia
szakos tanár

Szakirányú egyetemi v.
Elõny: legalább öt év
szgy.

ÁEI: 2008. aug. 25.
A megbízás határozott idõre
szól.
Pehi: a határidõ lejárta után tíz
nap.
A formai és szakmai feltételek-
nek megfelelõ pályázattal ren-
delkezõ pályázók
meghallgatásra kerülnek.
Döntés a személyes elbeszélge-
tésen nyújtott teljesítmény alap-
ján.
A pályázathoz csatolni kell:
fényképes, kézzel írott ön., dip-
loma hiteles másolatát is.
A pályázatot „Pályázat” megje-
löléssel ellátva kell benyújtani.
Pc: igazgató

Kiskunfélegyházai
Szakképzõ Intézmény
és Kollégium
6100 Kiskunfélegyháza,
Kossuth u. 34.

Angol–magyar
szakos tanár

angol–bármely
szakos tanár

matematika–bármely
szakos tanár

ÁEI: 2008. aug. 18.
Pehi: 2008. júl. 31.
Pc: Ágoston Tibor intézményve-
zetõ
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mérnök tanár – gépész
szakmacsoportban

gyógypedagógus,
fejlesztõpedagógus

kereskedelmi oktató

kollégiumi nevelõtanár

Szõnyi Bozsik József
Általános Iskola
2921 Komárom,
Magtár u. 2.

Fejlesztõpedagógus Szakirányú felsõfokú
v., elõny: szgy.

ÁEI: 2008. szept. 1.
Pehi: a megjelenéstõl számított
60. nap.
Pc: Szõnyi Bozsik József Általá-
nos Iskola igazgatója

napközis tanár tanári v., elõny: szgy. ÁEI: 2008. szept. 1.
A megbízás 2009. jún. 30-ig, ha-
tározott idõre szól.
Pehi: a megjelenéstõl számított
60. nap.
Pc: Szõnyi Bozsik József Általá-
nos Iskola igazgatója

Szentpáli István Keres-
kedelmi és Vendéglátó
Szakközépiskola és
Szakiskola
3532 Miskolc,
Herman Ottó u. 2.
Tel.: (46) 508-252
E-mail: keri@ker-
misk.sulinet.hu

Pincér szakoktató

szakács szakoktató

cukrász szakoktató

kereskedelmi szak-
oktató

biológia–földrajz
szakos tanár

német–angol gépírás
szakos tanár

élelmiszer-ipari mérnök
vagy biológus
szakos tanár

Fõiskolai szakoktatói v.
Elõny: idegennyelv-is-
meret, szgy.

egyetemi v.

fõiskolai vagy egyetemi
v.

ÁEI: 2008. aug. 21.
A pályázathoz csatolni kell:
fényképes szakmai ön.-t is.
Pc: Csehovics József igazgató
A pályázatot egy példányban,
zárt borítékban kell benyújtani
az állás megjelölésével

Baranya Megyei
Önkormányzat Radnóti
Miklós Szakközép-
és Szakiskolája, Kollé-
giuma
7700 Mohács,
Kossuth L. u. 71.
Tel./fax: (69) 322-106
E-mail: radnoti.mo-
hacs@radmi.sulinet.hu

Informatika szakos
középiskolai tanár

Egyetemi szintû v. Pbhi: 2008. aug. 15.
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Kalász László Általá-
nos Mûvelõdési Köz-
pont
3744 Mucsony,
Bányász u. 7.
Tel./fax: (48) 403-158,
(48) 528-202

Matematika–fizika
szakos tanár, vagy

matematika–kémia
szakos tanár, vagy

matematika–bármely
szakos tanár

Fõiskolai v. ÁEI: 2008. szept. 1.

II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola
2750 Nagykõrös,
Kecskeméti út 39–41.

Magyar–történelem
szakos tanár

Fõiskolai v. ÁEI: 2008. aug. 16.
A megbízás határozott idõre
szól.

Sipkay Barna Kereske-
delmi, Vendéglátóipari,
Idegenforgalmi Közép-
iskola, Szakiskola és
Kollégium
4400 Nyíregyháza,
Krúdy Gy. u. 32.

Kereskedelmi szakmai
tanár

vendéglátói szakmai
tanár

Felsõfokú szakmai v.,
öt év szakmai vagy
szakmai-pedagógiai
gyakorlat

ÁEI: 2008. aug. 18.
A pályázathoz csatolni kell:
minden egyéb végzettséget,
szgy-t igazoló dokumentumot is.

ÁMK II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola
és Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény
5085 Rákóczifalva,
Szabadság tér 1.
Tel./fax: (56) 441-017
E-mail: kozponti.isko-
la@rakoczifalva.hu

2 álláshely az alábbi
szakok párosításával:
matematika–kémia,
matematika–számítás-
technika,
magyar–angol,
angol–számítástechnika,
kémia–számítástechnika,
angol–matematika,
magyar–számítástechnika
szakos tanár

Szakirányú egyetemi
vagy fõiskolai v.

ÁEI: 2008. aug. 30.
Pehi: 2008. aug. 25.
Pc: ÁMK, II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola és
AMI igazgató

Széchenyi István Szak-
középiskola és Gimná-
zium
2440 Százhalombatta,
Iskola u. 3.
Tel.: (23) 354-444,
(30) 982-3426

Rajz szakos tanár
(óraadó)

németnyelv-tanár
(teljes állás)

matematika
(óraadó)

közgazdaságtan tanár
(teljes állás)

gépészmérnök-tanár
(óraadó)

informatika szaktanár
(teljes állás)

biológia–kémia
szaktanár
(teljes állás)

Fõiskola v.

egyetemi v.

szakirányú egyetemi v.

ÁEI: 2008. szept. 1.
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Bakháza, Háromfa,
Tarany Körzeti Óvoda,
Általános Iskola,
Könyvtár és Pedagógiai
Szakszolgálat
7514 Tarany,
Zrínyi u. 6.
Tel.: (82) 352-677

Történelem–magyar
szakos tanár

Fõiskolai v. ÁEI: 2008. aug. 16.
Juttatás: tp.
Pc: Bakháza, Háromfa, Tarany
Körzeti Óvoda, Általános Iskola,
Könyvtár és Pedagógiai Szak-
szolgálat igazgatója

Általános Iskola, Alap-
fokú Mûvészetoktatási
és Pedagógiai-Szakmai
Szolgáltató Intézmény,
Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat
3580 Tiszaújváros,
Alkotmány köz 2.

Vándor Sándor
Zeneiskola
3580 Tiszaújváros,
Teleki Blanka út 5.

zongoratanár

zenetanár

fõiskolai v., zenetanár,
zongora szak

fõiskolai v., zenetanár,
fuvola–szolfézs szak

ÁEI: 2008. aug. 16.
Pehi: 2008. aug. 15.
Pc., f: Kulcsár Albert igazgató
Tel.: (49) 544-530

Mérei Ferenc Logopé-
diai, Pedagógiai, Pszi-
chológiai Szakszolgálat
3580 Tiszaújváros,
Kazinczy út 3.

logopédus fõiskolai v., logopédus,
gyógypedagógiai tanári
v.

ÁEI: 2008. aug. 16.
A megbízás 2009. aug. 15-ig
szól.
Pehi: 2008. aug. 15.
Pc., f: Kulcsár Albert igazgató
Tel.: (49) 544-530

Wosinsky Mór Általá-
nos Iskola, Óvoda és
Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény
7130 Tolna,
Bartók B. u. 23.
Tel.: (74) 440-065
Fax: (47) 440-020

Wosinsky Mór Általá-
nos Iskola, Óvoda és
Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény
Fusz János Zeneiskola
7130 Tolna,
Festetich u. 131.

zongora szakos tanár

gitár szakos tanár

Zenemûvészeti fõisko-
lai v.

ÁEI: 2008. aug. 16.
A megbízás határozatlan idõre
szól.
Pc: Hága Lászlóné igazgató
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Hunyadi Mátyás Általá-
nos és Magyar–Angol
Két Tanítási Nyelvû Is-
kola, Egységes Pedagó-
giai Szakszolgálat
5200 Törökszentmik-
lós,
Hunyadi út 6.
Tel.: (56) 390-255

Angol–biológia szakos
tanár

tanító–angol

logopédus–gyógypeda-
gógus

Fõiskolai vagy egyete-
mi v.
Elõny: ECDL Start is-
merete

fõiskolai v.

fõiskolai v.
Elõny: szakszolgálati
gyakorlat, ECDL Start
ismerete

mind a három állásnál
fontos a jó kapcsolatte-
remtõ készség, a team-
ben való gondolkodás

ÁEI: 2008. aug. 15.
f: Szécsi Pál igazgató
Tel.: (56) 390-255
E-mail: hunyadi.nok@hunya-
diu.t-online.hu

Petõfi Sándor Általános
Iskola és Benedek Elek
Tagiskola
2163 Vácrátót,
Petõfi tér 6.
Tel./fax: (28) 562-525
E-mail: petofi.suli-
net@gmail.com

Magyar–történelem
szakos tanár

Szakirányú felsõfokú v. ÁEI: 2008. aug. 15.
Pehi: a benyújtási határidõt kö-
vetõ 15 napon belül.
Pc: iskolaigazgató
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Bócz Endre

Büntetõeljárási jogunk kalandjai
Sikerek, zátonyok és vargabetûk

címû könyvét.

Az olvasó olyan tudományos munkát tart a kezében, amelynek legfõbb tárgya a büntetõeljárási jog, a büntetõeljárás és
kisebb mértékben a kriminalisztika. Így jelenik meg a büntetõeljárási jog tudományának és kodifikációjának története is.
Bócz Endre több síkon elemzi a büntetõeljárás tárgyköreit. Az egyik a kodifikáció- és tudománytörténeti aspektus. Ezen
belül ismerteti az 1808. évi francia kódexek Európára kiterjedõ hatásait, ideértve az 1896. évi magyar Bûnvádi Perrend-
tartást is. A munka külön érdekessége és értéke a nálunk úgyszólván ismeretlen cári orosz kodifikálás történetének, az
1864. évi kódexnek és elõzményeinek bemutatása.
A mû másik kiterjedt tárgykörét a nyomozás adja. A szerzõ rámutat itt olyan jelenségekre, amelyeknek ritkán jártunk
utána a jogi elemzés során. Ilyenek pl. a nyomozásról mint a büntetõeljárás önálló szakaszáról vallott nézetek, illetõleg
az azt kifejezõ intézmények.
A szerzõ az ügyész, a közvádló szerepkörébe szõve foglalkozik a bizonyítás kérdéseivel. Itt elsõsorban a fogalmak
– mint a „bizonyítás”, „történés”, „tény”, „felderítés” – tisztázására törekszik. Nem mulasztja el szóvá tenni a bûnügyi
technika jelentõségét, a bizonyításban vitt fejlesztõ szerepét és a kriminalisztikai képzés hiányosságait. Figyelmet szen-
tel a nyomozásbeli tényfeltárás (bizonyítás) terjedelmének. Felhívja a figyelmet a nyomozási, vizsgálati szakaszban
fenyegetõ egyoldalúság veszélyeire, fõként arra, hogy az ezt követõ döntés befolyásolására alkalmas.
Az olvasó természetesen maga dönti el, mit tart a bemutatott mûbõl a legtanulságosabbnak.

A kötet 224 oldal terjedelmû, ára 3990 forint áfával.

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

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Bócz Endre

Büntetõeljárási jogunk kalandjai
Sikerek, zátonyok és vargabetûk

címû, 224 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 3990 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

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

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

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
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
internetcímen.

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

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 Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy
postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás

17. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 1947



FELHÍVÁS

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 2005. december közepén jelentette meg

Szále László: Ha Isten nem volna Egyház és állam másfél évtizede a Magyar Köztársaságban

címû interjúkötetét.

A kiadvány õszinte beszélgetéseket tartalmaz a keserû múltról, vitázó jelenrõl és a beláthatatlan
jövõrõl.

Egy könyv, amely nem tiszteli a tabukat. Jó kérdések – töprengõ válaszok. Egyház és politika –
eredmények és ellentmondások. Taktika és tisztesség. Együtt, vagy egymás ellen.

Egy könyv, amely üzen hívõnek és hitetlennek, vallásosnak és vallástalannak, egyszóval: a gondol-
kodó embernek.

A 328 oldal terjedelmû, B/5 formátumú kötet függelékében 1990-bõl és 1991-bõl két meghatározó
törvény, valamint a Magyarországon bejegyzett több mint másfélszáz egyház és vallásközösség
címlistája található.

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

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük Ha Isten nem volna Egyház és állam másfél évtizede a Magyar Köztársaság-

ban címû kiadványt (ára: 3780 Ft áfával) ..................... példányban, és kérjük juttassák el az alábbi
címre:

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

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

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

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

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhez-
vétele után, 8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénz-
forgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás

1948 OKTATÁSI KÖZLÖNY 17. szám



A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként a

HATÁRON TÚLI MAGYAROK KEDVEZMÉNYEINEK
ÉS TÁMOGATÁSÁNAK SZABÁLYAI

címû könyvet.

A könyv összefoglalja a határainkon túl élõ magyarok támogatásának módozatait és intézményeit szabá-
lyozó rendelkezéseket, valamint rövid áttekintést ad azokról a kedvezményes banki eszközökrõl, amelyek
elõsegítik az adott térségek gazdasági fejlõdését.

A támogatási rendszer alapelve: jobb feltételeket teremteni a magyar honfitársainknak a szülõföldön mara-
dáshoz.

Ajánljuk a kiadványt magánszemélyeknek és intézményeknek, akik/amelyek
– részletesebb ismereteket akarnak szerezni a támogatási rendszerrõl,
– a határainkon túli térségek regionális fejlesztésében kívánnak részt venni és ehhez kívánnak információt

szerezni a támogatási rendszerrõl,
– a határainkon túl élnek, mûködnek és támogatást remélnek szerezni fontos céljaik megoldásához,
– egyetemi tanulmányokat folytatnak vagy egyetemeken a támogatási rendszer oktatásával is foglalkoznak.

A 336 oldal terjedelmû kiadvány ára 3465 Ft áfával.

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

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

HATÁRON TÚLI MAGYAROK KEDVEZMÉNYEINEK
ÉS TÁMOGATÁSÁNAK SZABÁLYAI

címû, 336 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 3465 Ft áfával) ........... példányban, és kérem juttassák el alábbi címemre:

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

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõ-
számára vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás

17. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 1949



ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó útjára indította a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE címû negyedéves folyóiratot.
A KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE a hazai közigazgatás-tudomány képviselõi, közigazgatási szakemberek számára kíván olyan fórummá
válni, amely igényes periodika szerepét tölti be a jövõben. A lap teret biztosít a közigazgatás-tudomány területén születõ tanulmányok,
kutatási eredmények közzétételére, ugyanakkor feladatának tekinti, hogy a közigazgatásban végbemenõ változásokról, változtatá-
sokról, új megoldásokról, kísérletekrõl is számot adjon; szakmai háttéranyagokat, elemzéseket mutasson be a kormányzati intézke-
dések jobb megértése érdekében. Egyúttal helyet ad a nemzetközi kitekintések számára, illetve a közigazgatási szakmában közér-
deklõdésre számot tartó eseményekrõl, rendezvényekrõl szóló érdekes és hasznos publikációk, könyvismertetések megjelenteté-
sére. Ezen átfogó ismeretanyag teszi a folyóiratot a közigazgatás-tudomány, valamint a közigazgatási szakma gyakorlata iránt érdek-
lõdõ olvasóközönség számára egyaránt hasznos olvasmánnyá.
A Közigazgatási Szemle a Miniszterelnöki Hivatal és az Önkormányzati Minisztérium alapításában, a 2008. évtõl kezdõdõen
negyedévente jelenik meg.

A Közigazgatási Szemle elõfizetési díja a 2008. évre: 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró.
Példányonkénti vásárlás esetén a Közigazgatási Szemle ára: 1990 Ft (áfával) vagy 8 euró.

* * *
Az angol és magyar nyelvû NEMZETKÖZI KÖZLÖNY – Közép-Kelet-Európai Közigazgatási Folyóirat – International Journal of

Public Administration in Central and Eastern Europe megjelentetésével a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó erejéhez mérten
hozzá kíván járulni, hogy lépéseket tegyünk régiónk országai közigazgatási rendszereinek kölcsönös megismerése terén. Az újszerû
és hiánypótló kezdeményezéssel a Kiadó célja, hogy térségünk több mint másfél tucat országából érkezõ cikkek, tanulmányok, köz-
érdekû információk színesítsék minél szélesebb körben a lapot – ugyanakkor teret adván a világ távolabbi részeibõl érkezõ, a közigaz-
gatási szakmát foglalkoztató témáknak is. A közép-kelet-európai térség közigazgatási szervezetrendszereibe, az ott zajló folyamatok-
ba és ott érvényesülõ tendenciákba történõ betekintés hasznos eszköze lehet az egymástól való tanulás folyamatának, a rendelke-
zésre álló tapasztalatok megismerésének, valamint az érdeklõdõ tudományos és szakmai olvasóközönség számára alapot szolgáltat-
hat összehasonlítások végzéséhez is. A Nemzetközi Közlöny a 2008. évtõl kezdõdõen negyedévente kerül kiadásra.

A Nemzetközi Közlöny elõfizetési díja a 2008. évre 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró.
Példányonkénti vásárlás esetén a Nemzetközi Közlöny ára: 1990 Ft (áfával) vagy 8 euró.

* * *
A Közigazgatási Szemle és a Nemzetközi Közlöny együttes elõfizetési ára: 14 000 Ft vagy 54 euró.

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem a 2008. évre a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE címû negyedéves folyóiratot …………………. példányban, amelyet
kérem, juttassanak el címünkre. Éves elõfizetési díja: 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró.

Megrendelem a 2008. évre a NEMZETKÖZI KÖZLÖNY Közép-Kelet-Európai Közigazgatási Folyóirat címû negyedéves lapot
…………………. példányban, amelyet kérem, juttassanak el címünkre. Éves elõfizetési díja: 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró.

Megrendelem a 2008. évre a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE, valamint az angol–magyar nyelvû NEMZETKÖZI KÖZLÖNY Közép-

Kelet-Európai Közigazgatási Folyóirat címû negyedéves lapokat ….......... példányban, amelyeket kérem, juttassanak el címünkre.
Az együttes elõfizetés éves díja: 14 000 Ft (áfával) vagy 54 euró.

A megrendeléseket kérjük, a következõ faxszámra: (1) 338-4746, vagy e-mail címre: erdei.bea@mhk.hu szíveskedjenek küldeni!

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze elõfizetési igényét!

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

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

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

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar
Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

………….....………………
cégszerû aláírás

1950 OKTATÁSI KÖZLÖNY 17. szám



A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

DR. GECSÉNYI LAJOS, a történettudományok kandidátusa
és DR. MÁTHÉ GÁBOR, az állam- és jogtudományok kandidátusa

szerkesztésében

SUB CLAUSULA
1956

Dokumentumok a forradalom történetéhez
címû könyvét.

Mi és hogyan történt 1956 õszén? Miként roppant meg fokozatosan a diktatúra az októberig vezetõ hónapok során, mit
tettek és mit akartak a forradalom vezetõi, miközben az utcákon már a tankok dübörögtek és a fegyverek ropogtak?
És mit tettek a nagyhatalmak, melyek közül az egyik birodalma sáncait védte, a többi pedig az együtt érzõ kívülállás
paravánja mögül figyelte a példátlan bátorsággal vállalt harcot és bukást. Hiteles választ a kérdések láncolatára aligha
adhat más, mint a korabeli források tanúsága.
Ez indította a kötet szerkesztõit arra, hogy az 50. évforduló elõestéjén mindabból, amit fontosnak tartanak, a forradalom
elõzményeit, az odáig vezetõ utat, majd a hõsi küzdelem hátterében folyó hazai és nemzetközi tárgyalásokat, döntése-
ket, értékeléseket illetõen, egy kötetbe gyûjtve a történelemtudomány szabályai szerint ismét közzétegyék. Magyar,
orosz, angol, amerikai, osztrák levéltárak anyagából válogattak, és használták az elsõdleges közlés helyének meg-
jelölésével az eddigi publikációkat is. Olyan gyûjtemény jött így létre, amely, ha nem is hiánytalanul, de meghatározó
elemeiben átfogja 1956 történetét.

A kötet 768 oldal terjedelmû, ára 6594 forint áfával.

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

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

SUB CLAUSULA
1956

Dokumentumok a forradalom történetéhez

címû, 768 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 6594 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

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

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

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

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

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

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás

17. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 1951



1952 OKTATÁSI KÖZLÖNY 17. szám

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
új sorozatának, a Közlöny Könyveknek elsõ köteteként megjelentette

A SZÖVETKEZETI TÖRVÉNY
MAGYARÁZATA

címû kiadványt.

Annak a piaci szereplõnek, aki társas tevékenységet kíván folytatni, az egyedi körülmények és feltételek
mérlegelésével kell döntenie arról, hogy gazdasági társaságot hoz létre, amelyben a társak bevitt
vagyonukat mûködtetik, vagy szövetkezetet, amelyben a résztvevõk személyes együttmûködést is
megvalósítanak. A szövetkezet sajátossága – szemben a gazdasági társaságokkal, illetve társadalmi
szervezetekkel –, hogy képes optimálisan ötvözni a gazdálkodási funkciót a kulturális, szociális,
közösségszervezõ funkcióval. Európai tapasztalatok is bizonyítják, hogy a szövetkezetek, sajátos
szervezõdési és mûködési elveik alapján, a foglalkoztatáspolitika, a regionális, a vidékfejlesztési,
az agrár-, a környezetvédelmi politika keretei között felmerülõ problémák megoldásának hatékony
eszközeit jelenthetik.

A 2006. július 1-jén hatályba lépõ új szövetkezeti törvény célja ennek a kettõsségnek minél teljesebb
tükröztetése annak érdekében, hogy a gazdasági társaságok és a nonprofit szervezetek reneszánszát
kövesse a szövetkezeti mozgalom fellendülése is.
Az aktuális jogszabályszöveg magyarázatát bõséges iratmintatár teszi még hasznosabbá az érintettek
és az érdeklõdõk számára.

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

120 oldal. Ára: 945 Ft áfával.

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem A szövetkezeti törvény magyarázata címû kiadványt (ára: 945 Ft + postaköltség)
..................... példányban, és kérem juttassák el az alábbi címre:

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

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutalom.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás

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 Közlöny Lap- és Könyvkiadó (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.; www.mhk.hu).
Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Fáma ZRt. közremûködésével. Telefon: 235-4554,
266-9290/240, 241 mellék.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: koz-
lonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen, 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.; 1394 Budapest, 62.
Pf. 357.
Terjesztés: tel.: 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.
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Formakészítés: Sprint Kft.
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